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Eurooppalaista politiikkaa
Euroopan parlamentti hy-väksyi tammikuussa pää-töslauselman, jonka mu-kaan samaa sukupuoltaolevien parisuhteiden tuli-si saada täysin samat oi-keudet kuin perinteistenperheiden kaikissa EU:njäsenmaissa. Päätöstä pi-dettiin ainakin osittainvastaiskuna joitakin tuo-reita jäsenmaita kohtaan,joiden lainsäädäntö ontältä osin perinteisen kris-tillinen. Siihen puuttui tammikuisessa poliittisessa katsa-uspuheessaan Italian piispainkokouksen puheenjohtaja,kardinaali Camillo Ruini.

Kardinaalin mukaan kirkkoa ei voi vaientaa, vaan se tuomyös jatkossa julki näkemyksensä tärkeissä moraalikysy-myksissä. Ruinin mukaan tarkoitus ei ole, että kirkonhierarkia ottaisi kantaa jonkun tietyn poliittisen ryhmänpuolesta (Italiassa on pian tulossa parlamenttivaalit), vaanyksinkertaisesti siitä, että kirkon velvollisuus on puhuakansakunnan edun sitä vaatiessa.
Viime aikoina nousseet poliittiset trendit ovat “vakavastikyseenalaistaneet avioliitolle perustuvan perheen arvoaja tarkoitusta sekä kaikelle ihmiselämälle sen alusta luon-nolliseen kuolemaan saakka kuuluvaa kunnioitusta”.Tämä moraalinen suuntaus on huolestuttava, ja kirkonon yhä avoimemmin ja julkisemmin pyrittävä vaikutta-maan siihen.
Euroopan parlamentin päätöstä kardinaali Ruini kuvasi“täydelliseksi virheeksi, jolla on vakavia negatiivisia seu-rauksia”. Se ennen muuta tekee tyhjäksi subsidiaarisuus-periaatteen, josta koko unioni on kuuluisa.
Kardinaali Ruinin puhe ei ole kuin yksi esimerkki kir-kon paimenten alati kasvavasta huolesta yhteiskunnansekularisoitumisesta ja siitä juontuvasta uskontovastai-suudesta. Ehkäpä yksi keino tämän trendin vastustami-seksi olisikin löydettävissä pyhän isän ensimmäisestä kier-tokirjeestä, nimittäin siitä, että Jumala on rakkaus. Sitäsanomaa meidän kristittyjen tulisi viedä eteenpäin missäikinä olemmekin ja mitä (hyvää) ikinä teemmekin.
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Uutisia

Karmeliittaisiä Suomeen?

Loppiaispyhänä karmeliitta-
sääntökunnan lähetysasiain
yleissihteeri isä Dámaso Zua-
zua OCD vieraili Suomessa ja
Virossa. Isä Dámason työkent-
tä on koko maailma, koska
karmeliittasääntökunnan kan-
nalta kaikki karmeliittaveljien
toimialueet, jotka ovat riip-
puvaisia ulkopuolisesta rahoi-
tuksesta tai joissa pääosa isis-
tä ovat ulkomaalaisia, ovat lä-
hetyskenttää.

Vierailun tavoitteena oli
saada yleiskuva karmeliitta-
sääntökunnan tilanteesta
Suomessa ja Virossa. Vierai-

lunsa aikana isä Dámaso tapa-
si piispa Józef Wrobelin SCJ
ja Tallinnan piispan, monsig-
nore Philippe Jourdanin,
sekä Espoon piispan, Mikko
Heikan. Erityistä huomiota
sai Myllyjärven keskus, koska
piispa Józef on kutsunut kar-
meliittaisiä perustamaan ret-
rettikeskuksen entisen eku-
meenisen keskuksen tiloihin.
Käynti piispa Heikan luona
selkeytti karmeliittasääntö-
kunnan ja evankelis-luterilai-
seen kirkkoon kuuluvan Han-
nele Kivinen de Faun johta-
man ekumeenisen karmeliit-

taluostarin välisiä suhteita.
Luterilaisen kirkon alaista
luostaria ja katolista sääntö-
kuntaa yhdistää yhteinen kar-
meliittaspiritualiteetti.

Vierailunsa aikana isä Dá-
maso vastaanotti Suomen ja
Viron karmeliittamaallikko-
ryhmään kuuluvan Eeva Kaa-
rion lopulliset lupaukset ja
Sinikka Luukkasen kolmen
vuoden lupaukset Espoon
karmeliittaluostarissa sekä
Eva Mölderin lopulliset lupa-
ukset Tallinnassa.

Isä Dámaso Zuazuan vie-
railu avasi hiippakunnallem-
me mielenkiintoisia näkymiä.
Kehitysmaissa karmeliittaisät
ovat yhteistyössä apostolista
työtä tekevien karmeliittasi-
sarten kanssa. Näihin yhteis-
projekteihin isä Dámaso kut-
suu osallistumaan myös mei-
dän hiippakuntamme jäseniä.
Edellytyksenä on ammattitut-
kinto, lyhin osallistumisaika
on 3 kk. Lisätietoja antaa Hei-
di Tuorila-Kahanpää OCDS,
kahanpaa@ulc.jyu.fi.

KATT/Karmeliittamaallikot

Jumala on rakkaus
Paavi Benedictus XVI:n en-
simmäinen kiertokirje “Deus
caritas est” (Jumala on rakka-
us) on ilmestynyt. Sen teema-
na on Jumalan rakkauden il-
mentyminen ihmiselämässä ja
sen toteutuminen lähimmäi-
senrakkauden teoissa.

Pyhä isä kuvaili uutta kier-
tokirjettään ennen sen ilmes-
tymistä mm. seuraavasti:
“Ensi lukemalta kiertokirje
voi ehkä antaa vaikutelman,
että se on jakautunut kahteen
osaan, joilla ei ole paljonkaan
yhteistä: ensimmäinen, teo-
reettinen osa käsittelee rak-
kauden olemusta, ja toinen
osa kirkollista laupaudentyö-
tä ja sitä tekeviä järjestöjä.
Mutta juuri siksi olinkin kiin-
nostunut näiden teemojen
ykseydestä, sillä vain silloin,
kun ne nähdään yhdessä, ne
voidaan ymmärtää oikealla ta-
valla.”

Kiertokirje on luettavissa
eri kielillä Vatikaanin verkko-
sivuilla www.vatican.va. Se il-
mestyy suomeksi helmikuun
aikana.

Kiertokirjeen valmistelus-
sa mukana ollut Paavillisen
Cor Unum -neuvoston pu-
heenjohtaja, Paul Josef Cor-
des huomautti ensyklikan jul-
kistamistilaisuudessa, että ka-
toliset hyväntekeväisyysjärjes-
töt näyttävät joskus unohta-
van yhteytensä kirkkoon. Seu-
rauksena tästä ne muuttuvat
tavallisiksi sosiaalisiksi avus-
tusjärjestöiksi. Yhteys omaan
piispaan ja koko kirkkoon
uhkaa heiketä, vaikka Jumalan
ja Kristuksen pitäisi juuri tul-
la selvästi näkyviin kaikessa
kristillisessä hyväntekeväisyy-
dessä.

KATT/VIS/Kath.net

Pyhä isä allekirjoitti kiertokirjeensä jo joulupäivänä, mutta senkäännöksien valmistuminen kesti niin kauan, että sen julkaisupäi-väksi tuli 25.1.

Kyrkliga domstolar skalltjäna sanningen
När en katolsk kyrklig
domstol undersöker giltighe-
ten i ett katolskt äktenskap
skall den inte trassla till livet
för andra, den skall tjäna san-
ningen, sade Benedikt XVI
till den kyrkliga domstolen
Rota Romana med anledning
av det högtidliga öppnadet av
domstolsåret.

Enligt katolsk syn är äk-
tenskapet ett enda och livs-
långt. Ett katolskt äktenskap
kan därför inte upplösas med
skilsmässa, men en kyrklig
domstol kan konstatera att
något äktenskapsband aldrig
har uppstått. Rota Romana
fungerar som högsta domstol
och sista instans. Normalt
behandlas äktenskapsfrågor av
lokala stiftsdomstolar.

"En process om ogiltig-
förklaring av ett äktenskap är
i grund och botten ett
redskap för att få veta sannin-
gen om äktenskapsbandet",
sade påven till domstolen.

"Processens syfte är inte att
trassla till livet för de troende
eller att förvärra deras gräl,
utan bara att tjäna sanningen.

Sökandet efter sanningen
hjälper oss att förstå också en
annan sida av frågan: dess pas-
torala innebörd, som man
inte kan skilja från kärleken
till sanningen."

"Ibland kan den pastorala
imsorgen om människor föro-
renas av att man låter folk få
som de vill", påpekade helige
fadern.

"Det kan verka pastoralt,
men motsvarar inte vad som i
grund och botten är bäst både
för desa människor och för
den kyrkliga gemenskapen.
Att undvika att möta den san-
ning som räddar, kan rentav
försvåra den enskildes frälsan-
de möte med Kristus."

Den romerska "Rotan" har
omkring ett tusen processer
på gång. Under år 2004 an-
kom 246 nya fall, 163 från
Europa, 73 från Amerika och
10 från Asien. I ungefär hälf-
ten av fallen konstaterar
domstolen att äktenskapet är
ogiltigt.

KATT/Vatikanradion
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Uutisia
Kolmenuskonnonjohtajatkeskustelivathautaus-toimesta
Kolmen monoteistisen us-
konnon eli juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin johta-
jat tapasivat 23.1. Suomen Is-
lamilaisessa yhdyskunnassa
Helsingissä. Uskontojen joh-
tajat korostivat tapaamises-
saan uskon ja uskonnon yh-
distävää merkitystä. He tote-
sivat, että kolmen uskonnon
käsityksille rauhasta ja sovin-
nosta pitää antaa etusija ny-
kyisten konfliktien valossa.

Uskontojen yhdistävä
merkitys tuli konkreettisesti
esille keskustelussa hautaus-
toimesta. Muslimeille uskon-
to on yhdistävä tekijä. Siten
muslimi haluaa mieluummin
tulla haudatuksi kristillisen
hautausmaan yhteyteen kuin
tunnustuksettomalle hautaus-
maalle.

Kolmen uskonnon johta-
jat keskustelivat myös Suo-
men EU-puheenjohtajakau-
den haasteista erityisesti liitty-
en EU:n arvopohjaan, moni-
kulttuurisuuteen ja uskonto-
jen välisiin suhteisiin. Johta-
jat pitivät tärkeänä, että us-
kontojen ja kulttuurien väli-
nen ulottuvuus EU:ssa tulisi
selvästi näkyville Suomen
EU-puheenjohtajakauden ai-
kana.

KATT/KT

Helige fadern:
Låt ekumeniken börja om från kärlekensom är Gud!
Företrädare för alla europeis-
ka kyrkor var med när Bene-
dikt XVI på onsdagskvällen
25.1. avslutade det romerska
firandet av den årliga bö-
neveckan för kristen enhet
med en vespergudstjänst i kyr-
kan på apostlen Paulus grav
söder om Rom. Ekumenik
måste bygga på kärlek, sade
påven i sin predikan, och fö-
reslog en ekumenisk nystart
från bibelns bild av Guds kär-
lek.

150 företrädare för olika
kyrkor, samfund och biskops-
konferenser samlades i Rom
24-27 januari för att starta
processen inför den tredje eu-
ropeiska ekumeniska försam-
lingen, som skall hållas i Si-
biu i Rumänien 2007 efter de
bägge tidigare i Basel 1989
och Graz 1997. Ekumeniska
delegaterna var med på påvens
vesper i Pauluskyrkan 25 ja-
nuari tillsammans med 30 ita-
lienska biskopar på samman-

träde i Rom och 35 biskopar
från den demokratiska repub-
liken Kongo, som i veckan
gör sina rutinbesök i Vatika-
nen. Böner och bibelläsnin-
gar lästes av ortodoxer, angli-
kaner och protestanter.

Benedikt XVI utgick från
de ord i Johannes första brev
som också var utgångspunkt
och titel för hans första en-
cyklika: "Gud är kärlek."

"Detta är den fasta klippa
på vilken hela kyrkans tro vi-
lar, sade påven. På denna klip-
pa vilar i synnerhet det tål-
måodiga sökandet efter full
gemenskap mellan alla Kristi
lärjungar. Om vi fäster
blicken på denna sanning ser
vi att det går att övervinna
splittringarna hur smärtsam-
ma de än må vara, och de gör
oss inte längre modlösa."

"Man måste alltid börja
om härifrån: Gud är kärlek,
sade påven. Jag har ägnat min
första encyklika åt kärleken,

och att den presenteras sam-
ma dag då vi avslutar bö-
neveckan för kristen enhet
inbjuder oss att se detta vårt
möte och hela den ekumenis-
ka vandringen i ljuset av Guds
kärlek, i ljuset av den kärlek
som är Gud."

"Sann kärlek utplånar inte
rättmätiga skillnader utan lå-
ter dem ingå i en harmonisk
större enhet, som inte påtvin-
gas utifrån utan formas
inifrån och gemensamt. Det-
ta är gemenskapens mysteri-
um, som förenar man och
kvinna i den kärleksgemens-
kap som är äktenskapet, och
som formar kyrkan till en kär-
leksgemenskap, där en mång-
faldig rikedom av gåvor och
traditioner fogas samman till
en enhet."

“Kyrkan i Rom har till up-
pgift att tjäna denna kärlekens
enhet”, sade påven, och på-
minde om att redan den krist-
ne författaren Ignatius av An-

tiochia på 100-talet sade att
kyrkan i Rom ”leder i kärle-
ken” (till de kristna i Rom,
1,1).

KATT/Vatikanradion

Paavi antoisiunauksenolympiakisoille
Paavi Benedictus XVI on il-
maissut Torinon arkkipiispal-
le, kardinaali Severino Pollet-
tolle lähettämässään viestissä
toivomuksenaan, että talvi-
olympialaisista tulisi “hieno
ystävyyden merkki” ja keino
kansainvälisten suhteiden pa-
rantamiseen. Pyhä isä myös
kiitti kisakaupungin arkkipiis-
paa tämän toimenpiteistä ki-
sojen aikaisen sielunhoidon
edistämiseksi. Kisat pidetään
10.-26. helmikuuta

KATT

UutisiaFatimasta
Portugalin Fatimaan liittyy
kaksi uutista. Ensimmäinen
on se, että kansainvälinen “si-
nisen armeijan” nimellä tun-
nettu Fatiman maailma-
napostolaatti -niminen järjes-
tö on saanut kirkollisen hy-
väksynnän.

Toinen uutinen on se, että
Fatiman lapsista pisimpään
eläneen sisar Lucian maalliset
jäännökset siirretään Fatiman
pyhäkköön. Lucia kuoli viime
vuonna 97-vuotiaana.

KATT
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Oremus
Rukouksenapostolaatti
Me rukoilemme ...
Helmikuu
Että kansainvälinen yhteisö
tulisi entistä tietoisemmak-
si tarpeesta saada ihmis-
kauppa loppumaan.
Että lähetysmaiden maalli-
kot haluaisivat palvella
omaa maataan entistä
enemmän myös poliittises-
sa elämässä ja yhteiskunnas-
sa.
Maaliskuu
Että nuoria, jotka etsivät tar-
koitusta elämäänsä, ymmär-
rettäisiin, kunnioitettaisiin ja
autettaisiin kärsivällisesti ja
rakastaen.
Että kaikkialla kirkossa kas-
vaisi lähetystietoisuus ja halu
yhteistyöhön lähetystyönte-
kijöiden kanssa.

Böne-apostolatet
Vi ber ...
Februari
Att den internationella ge-
menskapen må bli än mer
medveten om den akuta
uppgiften att få ett slut på
handeln med människor.
Att de troende lekmännen i
missionsländerna må inse
behovet av att tjäna sitt eget
land med stort engage-
mang, såväl i politiken som
i samhället i övrigt.
Mars
Att ungdomar som söker
meningen med livet må bli
förstådda, respekterade och
vägledda med tålamod och
kärlek.
Att medvetenheten för det
gemensamma ansvaret för
mission växer överallt i Kyr-
kan, en medvetenhet som
gynnar samarbete och utby-
te mellan dem som arbetar i
missionsländerna.

Sunnuntait ja juhlapyhät
5.2. KIRKKOVUODEN 5.SUNNUNTAI (I)
1L Job 7:1-4,6-7
Ps.147:1-2,3-4,5-6.Ks vrt.3a
2L 1 Kor.9:16-19,22-23
Ev.Mark.1:29-39
12.2. KIRKKOVUODEN 6.SUNNUNTAI (II)
1L 3 Moos.13:1-2,45-46
Ps.32:1-2,5,11.Ks vrt.7
2L 1 Kor.10:31 -11:1
Ev.Mark:1:40-45
19.2. KIRKKOVUODEN 7.SUNNUNTAI (III)
1L Jes.43:18-19,21-22,24b-25
Ps.41:2-3,4-5,13-14.Ks 5bc
2L 2 Kor.1:18-22
Ev.Mark.2:1-12
26.2. KIRKKOVUODEN 8.SUNNUNTAI (IV)
1L Hoos.2:16,17b,21-22
Ps.103:1-2,3-4,8+10,12-13.Ks.8a
2L 2 Kor.3:1b-6
1.3. on tuhkakeskiviikko, paasto- ja abstinenssipäivä

"Tässä elämässä syyllisyyttä ei sovita kärsimys vain
koska se on kärsimystä, vaan jos se on syntynyt kai-
pauksesta, rakkaudesta ja sydämen katumuksesta.
Arvo ei ole kärsimyksessä vaan sielun kaipauksessa.
Eikä kaipauksella tai jollakin muulla hyveellä ole
arvoa paitsi minun ainosyntyisen Poikani, ristiinnau-
litun Kristuksen kautta. Sillä sielu on saanut rak-
kautta häneltä ja seuraa hyveessä hänen jalanjäljis-
sään. Vain tällä tavalla kärsimyksellä on arvoa."

Pyhän Katariina Sienalaisen "Dialogista"

Du, Herre, har befallt mig att be, ge mig då
också förmågan att ta emot. Du har sagt mig,
att jag skall söka dig, låt mig då finna dig. Du

har befallt mig att klappa på, öppna då för mig. Du
har dragit mig till dig, ta nu emot mig. Om detta ber
jag ödmjukt. Du har i din stora nåd kallat mig till att
tjäna dig, befall därför över mig nu och alltid. Min
Herre, du äger mig redan förut, såsom du äger alla
dina skapade verk. Men nu blir jag din på ett annat
och innerligare sätt. Nu offrar jag mig av kärlek. Din
är jag, endast din. Amen.

Augustinus

22. helmikuuta:Pyhän apostoli Pietarinpiispanistuin
Evankeliumi
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seu-
dulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmi-
sen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"
He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johan-
nes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin
mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista."
"Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mie-
lestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet
Messias, elävän Jumalan poika." Jeesus sanoi
hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poi-
ka. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri,
vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä
sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliol-
le minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuone-
lan portit voita. Minä olen antava sinulle tai-
vasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot
maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä
sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa
vapautettu." (Matt. 16: 13-19)

Pyhän istuimen toiminnan ylläpitämiseen ja tukemiseen voiosallistua myös suoraan Vatikaanin verkkosivujen kautta:https://isidoro.vatican.va/obolo/obolopage.php
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Pyhimys
Kirkkovuosi eli kirkon liturgi-
nen vuosi eroaa kalenterivuo-
desta siten, että siinä seura-
taan Jeesuksen elämää. Vuo-
den mittaan kirkko viettää
Jeesuksen Kristuksen koko sa-
laisuutta: hänen ihmiseksi tu-
lemisestaan ja syntymästä aina
taivaaseen astumiseensa ja hel-
luntaihin sekä autuaallisen
toivon ja hänen tulemisensa
odotukseen asti (SC 102).
Vanhaa käytäntöä seuraten
kirkko täydentää kristittyjen
ohjausta liturgisen vuoden eri
aikoina hengellisen ja ruumiil-
lisen kilvoituksen, uskon, toi-
von ja rakkauden harjoittami-
sen avulla (SC 105).

Kirkkovuosi jaetaan kol-
meen suureen osaan: jouluai-
ka, pääsiäisaika ja vuoden ta-
vallinen aika. Se alkaa siis en-
simmäisestä adventista ja si-
sältää juhla-ajat, juhlat ja ta-
vallisen ajan läpi vuoden. Eri-
tyisesti kirkkovuoden tavalli-
seen aikaan sijoittuu useita
Herran juhlapäiviä, pyhimys-
ten juhlia ja muita kirkollisia
juhlia, mutta ne ovat yksittäi-
siä päiviä eivätkä juhla-aikoja.
Tavallisen ajan erillisia juhla-
päiviä ovat mm. helmikuun
alussa vietetty Herran temp-
peliin tuominen; maaliskuun
25. päivänä Herran syntymän
ilmoittaminen; helluntain jäl-
keisinä sunnuntaina Pyhän
Kolminaisuuden, Kristuksen
pyhän ruumiin ja veren, ja
Jeesuksen pyhän sydämen
juhlapyhä; elokuun 6. päivä-
nä Herran kirkastumisen juh-
la ja 15. päivänä Neitsyt Mari-
an taivaaseen ottamisen juhla-
pyhä; syyskuun 14. päivänä
pyhän ristin ylentämisen juh-
la; lokakuun tienoilla pyhien
arkkienkelien juhla ja suojelu-
senkelien muistopäivä; mar-
raskuun alussa kaikkien pyhi-
en juhla eli pyhäinpäivä ja
kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivä eli vai-

najien päivä; ja lopuksi kirk-
kovuoden viimeisenä sunnun-
taina Kristuksen kuninkuu-
den juhlapyhä.

Näin määrättyinä päivinä
vuoden kuluessa kirkko muis-
telee liturgisesti Kristuksen
pelastustyötä. Viettäessään
vuoden aikana Kristuksen
koko salaisuutta kirkko kun-
nioittaa erityisellä rakkaudel-
la myös autuasta Jumalansyn-
nyttäjää Mariaa ja kehottaa li-
säksi uskovia viettämään
marttyyrien ja muiden pyhien
muistopäiviä (SC 103-104).
Jokaisen viikon ensimmäisenä
päivänä eli sunnuntaina kirk-
ko viettää pääsiäisen salaisuut-
ta apostolisen tradition poh-
jalta, joka saa alkunsa Kristuk-
sen ylösnousemuksen päiväs-
tä. Siksi tätä ”Herran päivää”
on pidettävä vanhimpana ja
ensimmäisenä juhlapäivänä
(SC 106). ”Näin muistellen
lunastuksen salaisuuksia kirk-
ko avaa uskoville Herransa
voiman ja ansioiden aarteet
niin, että ne tulevat läsnäole-
viksi kaikkina aikoina ja usko-
vat pääsevät kosketuksiin nii-
den kanssa ja täyttyvät pelas-
tuksen armolla” (SC 102).

Liturginen vuosi tuo esiin
yhden ainoan pääsiäissalai-
suuden eri puolia. Joulu- ja
pääsiäisaika korostavat puo-
lestaan pelastuksemme alku-
vaiheita ja huipentuvia loppu-
vaiheita, mutta kirkkovuoden
tavallinen aika antaa meille
osallisuuden pääsiäissalaisuu-
den hedelmien täyteydestä.
Pääsiäisen kolmen pyhän päi-
vän säteilyn valaisemana ylös-
nousemuksen uusi aika täyt-
tää kirkkaudellaan koko litur-
gisen vuoden, erityisesti koko
sen tavallisen ajan. ”Herran
armon vuosi” (Luuk. 4:19) lä-
päisee ja kirkastaa tavanomai-
sesti ja totunnaisesti läpi ta-
vallisen ajan, jolloin ei erityi-
sesti korosteta mitään Kris-

tuksen salaisuuden puolta
erikseen, vaan pikemminkin
vietetään Kristuksen salaisuut-
ta koko sen täyteydessä. Var-
sinkin sunnuntaisin vietetty
tämä juhla on ”koko liturgi-
sen vuoden perustus ja ydin”
(SC 106).

Nämä sunnuntait, jolloin
ei ole mitään erityistä juhlaa,
ovat nimeltään kirkkovuoden
sunnuntaita, ja ne erotetaan
järjestysnumeroilla. Tavallises-
sa ajassa on yhteensä 33 tai 34
sunnuntaita. Tämä numero
puolestaan viittaa symbolises-
ti Jeesuksen vietettyyn oleske-
luaikaan hänen maanpäällises-
sä elämässään. Tavallisen ajan
liturginen väri on vihreä,
ikään kuin kertoo Jeesuksen
kestävästä, elävästä ja ikuises-
ta totuudesta. ”Jeesus Kristus
on sama eilen ja tänään ja ian-
kaikkisesti” (Hepr. 13, 8).
Hän on siis ikivihreä Totuus,
joka kiehtoo ja vetää puoleen-
sa jatkuvasti kaiken aikakau-
den ihmiset. Hänellä on aina
sama ilosanoma, ikuisen elä-
män sanat (Joh. 6, 68), kaikil-
le ihmisille, vaikka aikakaudet
vaihtuvat.

Viime Herran kasteen juh-
lan jälkeen päättyi jo jouluai-
ka, samalla kirkko on astunut
vuoden tavalliseen aikaan,
joka sijoittuu oikeastaan kah-
tena jaksona joulu- ja pääsiäis-
ajan välillä vuorotellen. Sana
’tavallinen’ viittaa siihen,
mitä yleensä tai normaalisti
tehdään. Se kuulostaa usein
esiintyvältä, yleiseltä ja totun-
naiselta tapahtumalta, jolta ei
odoteta mitään erityisen uut-
ta. Eihän tavallisella ajalla ole
omaa erityistä korostusta,
vaan silloin vietetään tavan-
omaisesti Kristuksen salai-
suutta koko sen täyteydessä,
varsinkin sunnuntaisin. Jee-
suksessa Kristuksessa on itse
asiassa Jumalan ilmoituksen
täyteys ja lopullisuus (DV 2).
Kristus, Jumalan ihmiseksi
tullut Poika, on Isän täydelli-
nen ja lopullinen Sana: ”Mo-
net kerrat ja monin tavoin
Jumala muinoin puhui isil-
lemme profeettojen suulla,
mutta näinä viimeisinä aikoi-
na hän on puhunut meille
Pojassaan” (Hepr. 1:1-2). Hä-
nen jälkeensä ei enää anneta
muuta ilmoitusta, koska hä-
nessä Isä Jumala on sanonut
kaiken, eikä muuta sanaa ole
olemassakaan. Pyhä Ristin Jo-
hannes korostaa vielä selvästi:
”Se joka Pojan tultua haluaisi
vielä kysyä Jumalalta jotakin

tai odottaisi häneltä näkyjä tai
ilmestyksiä, se ei ainoastaan
menettelisi järjettömästi vaan
suorastaan loukkaisi Jumalaa,
koska ei halua kiinnittää kat-
settaan yksin Kristukseen kai-
paamatta enää mitään muuta
tai jotakin uutta” (KKK 65).

Kirkkovuoden sunnuntai-
sin on siis meille aivan ’taval-
lista’ kiinnittää katsettamme
yksin Kristukseen ”odottaessa
autuaallisen toivon täyttymis-
tä ja hänen kunniakasta tule-
mistaan”, sillä Jumalan uutta
ilmoitusta ei enää tule. Saar-
naajan itsevarma tunnuslau-
se: ”Ei ole mitään uutta aurin-
gon alla” (1:9) soveltuu nyt
kirkon uskon talletukseen
(depositum fidei), johon ei
tule enää mitään uutta.
”Tämä kristillinen pelastus-
suunnitelma, joka on uusi ja
lopullinen liitto, ei koskaan
tule katoamaan eikä ole odo-
tettavissa uutta julkista ilmoi-
tusta ennen Herramme Jee-
suksen Kristuksen kunniakas-
ta ilmestymistä” (DV 4). Vaik-
ka ilmoituksen antaminen on
päättynyt, sen sisältöä ei ole
vielä ammennettu tyhjiin.
Kristillisen uskon tehtävänä
on vuosisatojen kuluessa ym-
märtää sen sanomaa yhä syväl-
lisemmin. Joidenkuiden ih-
misten saamat ”yksityiset il-

mestykset” eivät kuulu uskon
talletukseen, vaikka kirkon
johto on tunnustanut joita-
kin niistä aidoiksi ja vaikka ne
voivat auttaa tiettynä aikana
elämään syvemmin Jumalan
ilmoituksesta. Oikeastaan nii-
tä ei ole annettu ’monipuolis-
tamaan’ tai ’täydentämään’
Kristuksen lopullista ilmoi-
tusta. Siksi kristillinen usko
ei voi omaksua minkäänlaisia
’ilmoituksia’, jotka muka
ovat parempia kuin Kristuk-
sessa täyttynyt ilmoitus tai
jotka oikaisevat sitä. Tämä
kuitenkin tapahtuu joissakin
ei-kristillisissä uskonnoissa ja
myös valitettavasti uusissa lah-
koissa viime aikoina (KKK
66-67).

Vatikaanin uskonopin
kongregaation vuoden 2000
julkaistussa asiakirjassa Domi-
nus Iesus todetaan yksiselit-
teisesti ja selvästi, että Jeesus
Kristus on ainoa tie pelastuk-
seen. Hän on ainoa Välittäjä
Jumalan ja ihmisten välillä (1
Tim. 2:5). Asiakirja tähdentää
Jeesuksen Kristuksen ainut-
kertaisuutta ja hänessä lahjoi-
tetun pelastuksen universaali-
suutta, samalla torjuu päättä-
väisesti uskonnollisen välinpi-
tämättömyyden ja relativis-
min. Kaikki näkemykset ja
mielipiteet eivät ole yhtä hy-

Knowing God
Open study circle in English
A collective reading of St Thomas Aquinas' master-
piece, Summa Theologiae.

Encounters led by Fr Antoine Lévy OP, DD, twi-
ce a month, Saturdays at 14.00 p.m. Next: Februa-
ry 25th at the Studium Catholicum.

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

Kirkkovuoden tavallinen aika

Kirkkovuoden tavallisen ajan liturginen väri on vihreä.
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viä. Kaikki tiet eivät johda
pelastukseen. ”Ei kukaan pää-
se Isän luo muuten kuin mi-
nun kauttani” (Joh. 14:6). Jee-
sus Kristus on siis Uuden tes-
tamentin ja kirkon klassisen
opetuksen mukaan Jumalan
ilmoituksen täyteys ja lopulli-
nen sisältö.

Historian puitteissa toteu-
tuva Jumalan pelastussuunni-
telma täyttyi Jeesuksen pääsi-
äisessä ja Pyhän Hengen vuo-
dattamisessa. Jeesuksen pääsi-
äisen ’hetki’ läpäisee ja kantaa
koko historian. Nyt me saam-
me esimakua historian päätty-
misestä, ja Jumalan valtakun-
ta astuu meidän aikaamme,
varsinkin eukaristian vietossa.
Vanhan testamentin lupauk-
set ovat jo täyttyneet, tulevai-
suus löytyy nykyisyydessä: se,
mitä piti tulla, on jo nyt tul-
lut! Kirkko lukee ja elää kaik-
ki pelastushistorian tapahtu-
mat liturgiansa ’tänä päivänä’-
hetkessä uudelleen. Tulevai-
suus tulee ikuiseksi nykyhet-
keksi, koska Jumalan lopulli-
nen ilmoitus on jo täyttynyt
ainoastaan Jeesuksessa Kris-
tuksessa, joka on aina meidän
aikalaisemme. Kristus on ih-
miseksi tulemisellaan yhdistä-
nyt itsensä jokaiseen ihmi-
seen, ja Jumalan tarkoitukse-
na on ”Kristuksessa yhdistää

yhdeksi kaikki, mitä on tai-
vaassa ja maan päällä” (Ef. 1,
10).

Kirkkovuoden tavallinen
aika kutsuu meitä viettämään
’tavallista’ elämäämme pyhyy-
dessä, uskollisessa ystävyys-
suhteessa Jeesuksen kanssa,
joka on ”tie, totuus ja elämä”
(Joh. 14:6). Kasteen sakra-
mentin kautta meistä on tul-
lut ‘eläviä kiviä’, jotta meistä
rakentuisi ‘hengellinen huo-
ne’ ja muodostuisi ‘pyhä pa-
pisto’ (1 Piet. 2:5). Kaste te-
kee meistä osalliseksi yhteises-
tä pappeudesta. Se painaa sie-
luumme katoamattoman
hengellisen sinetin, kasteluon-
teen, joka vihkii meidät kris-
tilliseen jumalanpalvelukseen.
Me kuulumme Kristukselle,
siksi osallistumme myös hä-
nen papilliseen, profeetalli-
seen ja kuninkaalliseen tehtä-
väänsä. Jos pidämme ‘sinet-
timme tallella’ loppuun asti,
voimme kuolla ‘uskon sinetil-
lä merkittynä’ ja ylösnou-
semuksen toivossa.

Nguyen Toan Tri
Lähteet:

Vatikaanin II kirk.kok., litur-
giakonstituutio Sacrosanctum
Concilium (lyh. SC)

Vatikaanin II kirk.kok., konsti-
tuutio ilmoituksesta, Dei Verbum
(lyh. DV)

Katolisen tiedotuskeskuksenkirjoja
Katolisen tiedotuskeskuksen kirjamyynti kattaa enemmän kirjoja kuin ehkäuskotkaan. Joidenkin vanhojen klassikkojen lisäksi mm. alla olevia kirjojavoi tilata suoraan internetistä, tai sitten niihin - ja moniin muihinkin nimek-keisiin - voi käydä tutustumassa arkisin klo 10-16 välillä. Tervetuloa!

Märta Aminoff: Guds vänner. Helgonberättelser KATT Vaajakoski 2006 18,00 eur
KATT/Katekeettinen keskus: Koululaisen rukouskirja Koepainos KATT/Katekeet-

tinen keskus Hamina 2005 8,00 eur
Katolinen kirkko: Katolisen kirkon katekismus KATT Jyväskylä 2005 53,00 eur
Peter Kreeft: Paluu hyveeseen Perinteistä moraalista viisautta moderniin moraaliseen

sekamelskaan. KATT Saarijärvi 2005 17,00 eur
Kalevi Vuorela: Vuosi vuodelta Katolisen kirkon vaiheita Suomessa reformaation

jälkeen. KATT Helsinki 2005 12,00 eur
Johannes Paavali II: Lahja ja salaisuus KATT Helsinki 2005 15,00 eur
Alexandre Havard: Johdatus katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen KATT Saarijär-

vi 2004 14,00 eur
Paavi Johannes Paavali II: Ecclesia de Eucharistia Kiertokirje (Kirkko elää eukaristias-

ta) 17.4.2003 KATT 2004 5,00 eur
KATT (toim.): Hetkipalvelus – adventti- ja jouluaika KATT Saarijärvi 2001 16,85

eur
KATT (toim.): Hetkipalvelus – paaston aika KATT Saarijärvi 2002 16,85 eur
KATT (toim.): Hetkipalvelus – pääsiäisaika KATT Saarijärvi 2003 17,00 eur
KATT (toim.): Hetkipalvelus – tavallinen aika KATT Saarijärvi 2002 16,85 eur
(Pyhä) Jeesuksen Teresa: Elämäni KATT Helsinki 1990 10,40 eur
(Pyhä) Franciscus Assisilainen: Franciscus Assisilaisen sanoma Perugian legenda KATT

Pietarsaari 1988 10,40 eur
Jeesus-lapsen Teresa: Pieni tie Omaelämäkerrallisia kirjoituksia KATT Saarijärvi 1999

15,15 eur
Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi Pyhien kalenteri vuoden jokaiselle päivälle

KATT Saarijärvi 2001 21,90 eur
Katolinen näkökulma -sarjan jäljellä olevat osat:
Katolinen kirkko: Dei Filius Katolisen kirkon opetus uskosta, paavista ja Neitsyt

Mariasta vuosina 1854-1950. Katolinen näkökulma 5 KKS Helsinki 1996 10,00eur
Katolinen kirkko: Ekumenian ohjeisto Katolinen näkökulma 4 KKS Helsinki 2000

10,00 eur
Sam Anthony Morello OCD: Avilan pyhän Teresan kutsu rukoukseen Katolinen nä-

kökulma 7 KKS Helsinki 1997 10,00 eur
KATT (toim.): Väestönkehitys; Väestönkasvu ja kehitys Katolinen näkökulma 1 KKS

Helsinki 1995 10,00 eur
Katolinen kirkko: Pyhiinvaeltajana maailmassa Katolinen näkökulma 10 KKS Helsin-

ki 1999 10,00 eur
Katolinen kirkko: Kirkko ja media Katolinen näkökulma 9 KKS Helsinki 1998 10,00

eur
Paul Verschuren SCJ (toim.): Kirjeenvaihto 1907-1921 Jeesuksen Pyhän Sydämen

veljeskunnan tulo Suomeen. Katolinen näkökulma 5. KKS Helsinki 1999 10,00
eur

Carlo Maria Martini: Matkalla rukouksen tiellä Katolinen näkökulma 6 KKS Helsin-
ki 1997 10,00 eur

Carlo Maria Martini: Viitan helma Katolinen näkökulma 8 KKS Helsinki 1998 10,00
eur

Kirjatilauksia voi suorittaa suoraan internetissä ositteessa www.catholic.fi > kirjamyynti
tai sitten kirjoja voi tilata joko sähköpostitse osoitteesta info@catholic.fi tai puhelimella
numerosta 09-6129470.
Lähiaikoina ilmestyvät vielä ainakin seuraavat kirjat:
Pohjoismaiden piispainkokous: Elämän rakastaminen. Paimenkirje avioliitosta ja per-
heestä. Ennakkohinta 8 euroa.
Benedictus XVI: Deus caritas est (Jumala on rakkaus). Kiertokirje kristillisestä rakkau-
desta. Ennakkohinta 8 euroa.

KATT
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunta
4.2. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi

(11.00 messu), 15.00-17.30 uskonnon-
opetus vahvistuksen sakramenttia var-
ten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.2. su Herran temppeliintuominen (kynt-
tilänpäivä): 9.45 lat/engl, 11.00 päämes-
su, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu
puolaksi, 18.00 iltamessu

6.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

11.2. la lauantaikurssi Englantilaisessa
koulussa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 12.30 per-
hemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu

18.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.45

lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu

20.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

25.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu,
15.00-22.00 karnevaalit seurakuntasa-
lissa

26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 19.2. su 16.00 messu
Tikkurila: 26.2.su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
4.2. la 18.00 aattomessu
5.2. suHerran temppeliintuominen (kynt-

tilänpäivä): 10.00 messu suomeksi/
Mass in Finnish, 11.30 messu ruotsiksi/
Mass in Swedish, 18.00 iltamessu/Eve-
ning Mass

9.2. to 19.00 seurakuntaneuvoston ko-
kous

11.2. la 9.30 messu ruotsiksi, 10.00 lau-
antaikurssi suomeksi ja ruotsiksi Eng-
lantilaisessa koulussa, 10.00-14.00
opetus vahvistuksen sakramenttia var-
ten seurakuntasalissa, 11.00 messu
suomeksi, 16.30 messu Riihimäellä,
18.00 aattomessu

12.2. su Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.00 messu suomeksi/Mass in Fin-
nish, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu/Evening Mass

13.2. ma Ei messua kirkossa! No Mass in
St. Mary's church!

18.2. la 18.00 aattomessu
19.2. su Kirkkovuoden 7. sunnuntai:

10.00 messu suomeksi/Mass in Fin-
nish, 11.30 messu suomeksi ja vietna-
miksi/Mass in Finnish and Vietnamese,
18.00 iltamessu/Evening Mass

25.2. la 18.00 aattomessu
26.2. su Kirkkovuoden 8. sunnuntai:

10.00 messu suomeksi/Mass in Fin-
nish, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu/Evening Mass

----------------- Diaspora -----------------
Riihimäki: 11.2. la 16.30 messu Kappeli-

kirkossa hautausmaan vieressä (Koivu-
katu 21)

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

4.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

5.2. su Herran temppeliintuominen (kynt-
tilänpäivä): 10.30 päämessu, 18.30

Mass in English
7.2. ti 19.00 miestenpiiri
10.2. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00

messu Porissa
11.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-

su
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30

päämessu, 18.30 Mass in English
14.2. ti 19.00 teologinen opintopiiri
19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30

päämessu, 18.30 Mass in English
21.2. ti 19.00 informaatiokurssi
26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30

päämessu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 10.2. pe 17.00 katekeesi, 18.00

messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

4.2. la 18.00 Mass in English (Jyväskylä)
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.45

ruusukkopiirin ruusukkorukous, 10.30
päämessu

10.2. pe 18.00 messu Kiteellä
11.2. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-

sa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00
messu Varkaudessa, 18.00 Mass in
English (Jyväskylä)

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä

16.2. to 14.00 seniorien kokous
18.2. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 mes-

su, n. 14.00 seurakuntaneuvoston ko-
kous, 18.00 Mass in English (Jyväskylä)

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30
päämessu

25.2. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlinnassa,
18.00 Mass in English (Jyväskylä)

26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa

----------------- Diaspora -----------------
Kitee (Ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 10.2. pe

18.00 messu
Joensuu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu

32): 11.2 la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu

Varkaus (Ort. kirkko  Taipaleentie 26): 11.2.
la 16.00 messu

Mikkeli (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savi-
lahdenkatu 20): 12.2. su 16.00 messu

Savonlinna (Ort. rukoushuone, Erkonkatu
11): 25.2. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-Sali, Snell-
maninkatu 8): 26.2. su 16.00 messu

Lasten uskonnonopetus: 11.2. la 9.45 Jo-
ensuussa, 25.2.la 9.45 Savonlinnassa,
lauantaikurssi Jyväskylässä 18.2. la
9.00

Seniorit: to 16.2. klo 14.00 kokous

Pyhän Olavin kirkossa lauantaisinklo 18.00 ovat toistaiseksi messutenglannin kielellä. / At St Olaf'sChurch we have (for the moment)Masses in English on Saturdays at18.00

Tampere
Pyhän Ristin seurakunta

5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

11.2. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

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 iltames-
su; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous.To ja kk 1. pe 18.30 adoraatio. 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

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

Tampere
Pyhän Ristin seurakunta

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

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puoli-
tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja
lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin
lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula(at)catholic.fi.
Pankkiyhteys: Sampo  800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu  kirkossa, to 18.00 iltames-
su. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00, paaston aikana perjantaisin
ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

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

Kurssi avioliittoon valmistautuville
(MARRIAGE PREPARATION) Helsingin seurakuntien yhteinen kurssi avio-
liittoon aikoville Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa klo
18.30 seuraavina maanantai-iltoina: 13.2.; 27.2.; 13.3.; 27.3; 10.4.



Fides 2/2006 – 9

K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
3.2.–26.2. on toimitettava viimeis-
tään 20.1. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

 info@catholic.fi

Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi,
18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): su

5.2. klo 15.00
Kristiinankaupunki: Pyydä lisätietoja kirk-

koherralta
Kurikka (pyydä lisätietoja kirkkoherralta):

la 4.2 klo 18.30
Lapua (pyydä lisätietoja kirkkoherralta): la

4.2. klo 9.00, la 18.2. klo 13.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): la 4.2. klo 12.00,

su 19.2. klo 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): la 4.2. klo 16.00, la

18.2. klo 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

3.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00
messu ja adoraatio

5.2. su Herran temppeliintuominen: 11.00
kynttilänpäivän juhlamessu, HUOM!
Messun yhteydessä eri sääntökuntien
Suomessa työskentelevät sisaret uu-
distavat luostarilupauksensa.

9.2. to 18.00 iltamessu
11.2. la 13.00 perhemessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00

messu
16.2. to 18.00 iltamessu
19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 18.00

messu
23.2. to 18.00 iltamessu
26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 18.00

messu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: su 26.2. klo 11.00 (Ev.lut srk-kes-

kuksessa, Mannerheimintie 12)
Lahti: la 4.2. klo 16.00 (Ort. kirkossa)
Lappeenranta: su 19.2. klo 12.00 (Ort. kir-

kossa)

Uskonnonopetus:
Lahti: la 4.2. klo 14-16 (Ort. kirkon tiloissa)
Kouvola: la 11.2. klo 11-13 ja messu klo

13.00

Oulu
Nasaretin pyhänperheen seurakunta

3.2. pe 17.00 Pyhän Sakramentin palvon-
ta, 17.30 messu

4.2. la 11.00 uskonnonopetus koululaisil-
le

5.2. su Herran temppeliintuominen (kynt-
tilänpäivä): 10.00 Mass in English, 11.00
päämessu, 17.00 messu Torniossa

10.2. pe 17.00 Pyhän Sakramentin pal-
vonta, 17.30 messu

11.2. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä

17.2. pe 17.00 Pyhän Sakramentin pal-
vonta, 17.30 messu

18.2. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu,
17.00 messu Torniossa

24.2. pe 17.00 Pyhän Sakramentin pal-
vonta, 17.30 messu

25.2. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

26.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu,
17.00, messu Raahessa

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: su 05.2., su 19.2. klo 17.00
Raahessa: su 26.2. klo 17.00
Rovaniemellä su 12.2. 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 tors-
taisin klo 10–16 sekä keskiviikkoisin klo
10–18.

Kappelissa vietetään messua 16.1. al-
kaen tavallisesti maanantaina, perjantaina
ja lauantaina klo 12.00. 10., 11. ja 13.2. ei
ole messua.

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

Caritas kiittää Matti Andelinia syn-tymäpäivälahjoituksesta ja kaikkiajotka siihen osallistuivat. Intian kai-voshankkeeseen saatiin yhteensä1126,20 euroa. Sydämellinen kii-tos!

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ohjelma keväällä 2006
Verksamhetskalender för våren 2006

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3 b A, Hel-
sinki. Möteslokal (om ej annat anges):
Studium Catholicum, Riddareg. 3 b A, Hel-
singfors.
 Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Öppet
för alla.

AC:n hallitus tahtoo kiittää kaikkia toimin-
taan osallistuneita edellisestä vuodesta
ja toivottaa sekä vanhat että uudet jäsenet
ja toiminnastamme muuten kiinnostu-
neet mukaan uuteen kauteen, joka kulmi-
noituu AC:n 70-vuotisjuhlaan 26.-
27.8.2006./AC:s styrelse önskar tacka
alla som deltagit i verksamheten under
det gågna året. Samtidigt hälsas alla
gamla, men också nya medlemmar eller
allmänt intresserade, välkomna med i
verksamheten under kommande säsong.
Den kulminerar i AC:s 70-årsjubileum
den 26.-27.8.2006.

Torsdagen 16.2. kl. 18.30: Föredrag av
Mikael Enckell, psykoanalytiker och förfat-
tare: Antisemitismen i vår kultur/Antisemi-
tismi kulttuurissamme, esitelmä ruotsiksi.

Torstaina 16.3. klo 18.30: Archbishop
Giovanni Tonucci, Apostolic Nuncio: On the
diplomacy of the Holy See

Torstaina 20.4. klo 18.00 AC:n jäsenet
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Vuosikoko-
uksen jälkeen n. klo 18.30 isä Antoine
Lévy, OP puhuu aiheesta The interreligio-
us dialogue and catholic theology./ Tors-
dagen 7.4. kl.18.00 sammankallas AC:s
medlemmar till årsmöte. På årsmötet be-
handlas stadgeenliga ärenden. Ca kl.
18.30 föredrag av fader Antoine Levy, OP:
The interreligious dialogue and catholic
theology.

Toukokuussa teemme retken yhdes-
sä P. Henrikin Seuran kanssa, tarkemmat
tiedot julkistetaan myöhemmin./I Maj gör
vi en utflykt med St. Henriks sällskap. Pro-
grammet publiceras senare.

26.-27.8. 70-vuotisjuhla Töölön Tor-
passa: juhlaseminaari, käynti W. von
Christiersonin haudalla, illallinen ja sun-
nuntaina juhlamessu p. Henrikin kated-
raalissa. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan

myöhemmin/70-års jubileum i Töölön
Torppa: Festseminarium, besök vid W.
von Christiersons grav, middag och på
söndagen högmässa i St. Henriks kated-
ral. Programmet publiceras senare.

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: February 7 (with the Bishop!).

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

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

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

Ohjelma: Kevät/kesä 2006

Ke 15.2. Nadine Mansour: Maroniitit ja ko-
tiseurakuntani Egyptissä

Ke 15.3. Risto Mantovani: Päivittäiset mie-
tiskelyt Henri Nouwenin opastamina

Ke 19.4. Tuulikki Tuuri: Franciscan
Crown. Fransiskaanisesta ruusukkoru-
kouksesta

Ke 10.5. Tuulikki Tuuri: Päivittäiset mietis-
kelyt Wilfrid Stinissenin opastamina

Ma 22.5. EUFRA 2006 rukous- ja paasto-
päivä, jota vietämme kukin omassa seu-
rakunnassamme osallistumalla mah-
dollisuuksiemme mukaan messuun ja
mietiskelemällä EUFRA 2006:n messu-
tekstejä

Seuraava kokouksemme on syyskuun
puolivälin tienoilla

Kesällä tapahtuu:
1.-2.7. Kökarin seurakunnan järjestämä

Franciscus-juhla. Kysy Ålandsresorista
2.-17.7. EUFRA 2006 -viikot Saksassa

Bischof-Benno-Hausissa, Bautzen-
Schmochtitzsissa (kuuluu Dresden-
Meissenin hiippakuntaan)

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

6.2. Märta Aminoff kertoo uudesta py-
himyskirjastaan.
13.2. Ei maanantaiklubia eikä messua.
20.3. Rauni Vornanen muistelee Henrikin
kirkon esittelyissä sattuneita hauskoja ta-
pahtumia.
27.3. Toimintapäivä.

Rakkauden lähetyssisaret
Adoraatio maanantaisin klo 18.00 ja pyhä
messu perjantaisin klo 18.00. Tervetuloa!
Kaarikuja 2 K 60, Kontula, Helsinki. Puh.
09-3403795.

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

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

Verbi Dei sonoSchola cantorum

Teresa ry
Rakkaat teresasiskot ja –veljet! Johtokun-
ta toivottaa Teille kaikille hyvää alkanutta
vuotta ja toivottaa samalla kaikki tervetul-
leiksi mukaan kevätkauden toimintaan.

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P.
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2,
joka kuukauden 3. tiistai. Ilta alkaa mes-
sun vietolla P. Marian kirkossa klo 18.00.
Varsinainen kokous alkaa klo 18.30.

Jäsenmaksun (suuruus päätetään
vuosikokouksessa) voit vaivattomimmin
maksaa suoraan rahastonhoitajalle ko-
kousilloissa, tällöin ei synny pankkikuluja
maksajalle eikä yhdistykselle. Toki voit
maksaa myös pankin välityksellä, tili on
127130-82960, saajana Teresa ry.

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2006

14.2. ti Vuosikokous ja vaalit. Teresatoi-
minnan jatkosuunnittelua, keskustelua.

20.3. ma Maanantaiklubin ja teresojen
yhteinen ilta  Huom. poikkeuksellinen
päivä ja aika! Aloitamme messulla klo
16.30 ja ohjelmailta alkaa noin. klo
17.00.

Esitelmäilta: Psykoterapeutti & tutkija Flo-
rence Schmitt kertoo aiheenaan ”Oman
suvun historian merkitys elämän ku-
lussa”, keskustelua.

25.3. la Kirpputorin pystytys klo 13–17. P.
Marian seurakuntasalissa.

26.3. su Kirpputorimyyjäiset päämessun
jälkeen klo 11.15 – 14.00.

18.4. ti Esitelmäilta: Luontaisterapeutti
Raija Volk kertoo miten logoterapia voi
auttaa ihmistä elämän kriiseissä, kes-
kustelua. Logoterapia on tarkoituskes-
keistä psykoterapiaa, joka houkuttelee
ihmistä

löytämään elämästään kantavia arvoja,
tarkistamaan asenteitaan ja tarvittaessa
muuttamaan niitä. Sen perustajan Viktor
E. Franklin syntymästä tuli viime vuonna
kuluneeksi 100 vuotta.

9.5. ti Kevätjuhlat

Teresa ry on Helsingin molempien kato-
listen seurakuntien yhteinen yhdistys. Toi-
mimme pääkaupunkiseudulla Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä
myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen annettavaksi avustuksia
vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdis-
tyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen
identiteetin vahvistamisessa ja sen vuok-
si esitelmä- ja keskusteluillat muodosta-
vat laajan osan toiminnastamme.

Seniorit
Messu tiistaina 21.helmikuu-
ta kello 14.00 Pyhän Henri-
kin katedraalissa. Messun jäl-
keen kokoontuminen seura-
kuntasalissa. Pauli Gorski on
luvannut kertoa muistojaan
Pyhän Hyacinthuksen kirkos-
ta Viipurissa. Tervetuloa!
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Artikkeleita
Kirkon ja valtion erosta Ranskassa sata vuottaSéparation-lain aate- ja yhteiskuntahistoriallista taustaa
Tässä kolmiosaisessa sarjassa turkulainen Mika Keränen esittää historiallisen katsauksen kirkon ja valtion 100 vuotta sitten tapah-tuneeseen eroon johtaneista syistä ja tämän eron toteutumisesta Ranskassa. Osa 2/3.
Vallankumouksen jälkeen
Vallankumouksen radikaaleim-
man vaiheen jäätyä taakse vallan
otti käsiinsä Napoleon. Hän saat-toi kirkon ja Ranskan valtion väli-
set suhteet jotakuinkin normaa-
leiksi vuonna 1801 Pyhän istuimenkanssa solmitulla konkordaatilla.
Sen mukaan katolisuus ei enää ol-
lut Ancien Régimen tapaan ainoasallittu uskonto mutta se oli edel-
leen ”ranskalaisten enemmistön
uskonto”, ja siten sille kuului tiettyerityisasema. Kirkon ja valtion yh-
teys palautettiin. Samalla kirkko
sai takaisin joitakin sen vanhoistaprivilegioista. Napoleonin kukistu-
minen ja ensimmäinen restauraa-
tio vuonna 1815 eivät tuoneet mer-kittäviä muutoksia konkordaat-
tiin, joka pysyi kaikessa oleellisessa
voimassa aina 1900-luvun alkuunsaakka. Sille osalle ranskalaista yh-
teiskuntaa, jota vallankumous oli
pahoin järkyttänyt, kirkko merkit-si nyt keskeisintä yhteiskuntaa
koossa pitävää voimaa. Lukemat-
tomien pappien ja muiden kirkonpalvelijoiden vallankumouksellis-
ten käsissä kokemat kärsimykset ja
heidän antamansa veritodistusosaltaan kohottivat kirkon moraa-
lista arvovaltaa uskovien silmissä.
Myös 1800-luvun alkupuolen ro-manttiset aatevirtaukset lujittivat
kirkon asemaa monien sydämissä.
     Välittömästi vallankumoustaseuranneina vuosina kirkon itsen-
sä piirissä voitti laajalti alaa ajatte-lutapa, jota voidaan kutsua provi-
dentialismiksi. Sen mukaan vallan-
kumous oli kaikessa demonisessajulmuudessaankin ollut kaitsel-
muksen työtä sikäli, että se oli ravis-
tellut kirkon hereille siitä itsetyyty-väisestä unesta, joka oli leimannut
monia kirkollisia piirejä 1700-lu-
vulla. Tuolla ”valistuneella” vuosi-sadalla yleisesti vallinnut uskon lai-
meus ja gallikaanisen tradition
ruokkima ynseys Pyhän Istuimenauktoriteettia kohtaan - so. kirkon
katolisuuden tosiasiallinen kieltä-
minen - ymmärrettiin nyt monissakirkollisissa piireissä synneiksi, jois-
ta oli tehtävä parannus. Ranskan
kirkon johto pysyi kaikesta huoli-matta koko 1800-luvun ensimmäi-
sen puoliskon pääosin gallikaa-
neiksi luonnehdittavien prelaattienkäsissä.
     Mutta maalaispappien ja vaati-
mattoman kirkkorahvaan piirissäsyveni tietoisuus Ranskan kristilli-
sestä kutsumuksesta. Tätä kutsu-
musta ei voitu ymmärtää erilläänkirkon katolisesta kokonaisuudes-
ta ja kiinteästä yhteydestä Pyhään
Isään. Ikivanha ajatus Ranskankansakunnasta ennen muuta kir-
kon vanhimpana tyttärenä (la fille
aînée de l’Église) sai uutta pontta.Vuosisadan puolivälissä katolisen
Ranskan itsetunto oli vahvassa kas-

vussa. Paavi Pius IX oli Ranskassa
ehkä vieläkin suositumpi kuinmuualla katolisessa maailmassa.
Vuosisadan puolivälissä alkoi hah-
mottua kansanomainen pyhiin-vaellusliike. Samoin elpyi uudelleen
myös mariaaninen hurskaus, joka
sai tulta erityisesti Lourdesin köy-hän paimentytön Bernadette
Soubirous’n vuonna 1858 saa-
masta ilmestyksestä. Sinänsä vanhaJeesuksen Pyhän Sydämen hartaus
elpyi sekin. Katolinen Ranska näyt-
ti olevan heräämässä pitkästä unes-ta; ja mikä tärkeintä, kaikella tällä
liikehdinnällä oli vahvasti kansan-
omainen leima. Mutta samaan ai-kaan vahvistui tahollaan myös
France laïcque, joka katolisen
Ranskan kannattajakunnan pää-osasta poiketen oli pitkälti radikaa-
lien intellektuellien liike. 1800-lu-
vun puoliväliin tultaessa nämä ra-dikaalit olivat löytäneet itselleen
henkisen kodin erityisesti vapaa-muurariliikkeen suojista.
Vapaamuurarit antikleri-kalismin keihäänkärkenä
Katolisen Ranskan jyrkimpien jä-
senten silmissä vapaamuurarius(franc maçonnerie) on pitkään ol-
lut eräänlainen kaiken Ranskaa
kohdanneen pahan selittävä mör-kö, bête noire. Käsitys ei ole aivan
väärä, hieman liioiteltu kylläkin.
Jesuiittaisä Abbé Barruelin ajatusvapaamuurarien salaliitosta Rans-
kan vallankumouksen takana ei
kestä historiallista tarkastelua.1700-luvun vapaamuurarius näet
oli sekä ideologisesti että organisa-
torisesti hyvin heterogeeninen liike.Vapaamuurariaatteiden ja vapaa-
ajattelun (libre pensée) välillä kyllä
oli tiettyä ideologista päällekkäi-syyttä jo siksikin, että kummankin
liikkeen jäljet johtavat 1600- luvun
Englannin varhaisliberalismin sylt-tytehtaalle. Myös monia vallanku-
mouksellisia inspiroinut ”luonnol-
linen uskonto” Korkeimpine Olen-toineen ja Suurine Arkkitehtei-
neen on epäilemättä sukua vapaa-
muurariloosien hämärissä harjoi-tetuille riiteille, niin vähän varmaa
kuin niistä tiedetäänkin. Kaikestahuolimatta useimmat Ranskan
loosit olivat vielä vallankumouksen
ja restauraation aikoina jäsenkun-tansa osalta aristokraattisia ja ar-
vomaailmaltaan selkeän konserva-
tiivisia, monet jopa ultrarojalistisia.1800-luvun puoliväliin tultaessa ti-
lanne kuitenkin oli muuttunut.
     Ranskalaisen vapaamuurariu-den useista traditioista Pariisin
ympäristöön keskittynyt Le Grand
Orient –loosiperhe kehittyi 1800-luvun kuluessa yhä tasavaltalaisem-
paan ja antiklerikalistisempaan
suuntaan. Juuri Grand Orientinpiiriin kuuluvat loosit keräsivät toi-
sen keisarikunnan aikana radikaa-

leja nuoria intellektuelleja siipiensä
suojiin, eikä Grand Orientin ja ra-dikaalin antiklerikalismin välinen
side sen jälkeen ole varsinaisesti kat-
kennut koskaan. Vuosisadan lop-pupuolella valtaan nousseen radi-
kaalipuolueen miehet olivat jo suu-
relta osin vapaamuurareita. Vallansaatuaan he alkoivat toteuttaa kir-
kon vastaista ohjelmaansa kaikessa
tinkimättömyydessään. Pitkän täh-täimen tavoite oli kirkon ja valtion
totaalinen ero.
     1800-luvun loppupuolella radi-kaalin antiklerikalismin ja Grand
Orient -vapaamuurariuden väli-
nen yhteys oli niin ilmeinen, etteitarvitse ihmetellä katolisen Rans-
kan monien kannattajien keskuu-
dessa uudelleen yleistyneitä salaliit-toteorioita. Antiklerikaalit olivat
pitkään viljelleet omassa propagan-
dassaan vanhaa legendaa ”jesuiit-tojen salaliitosta”; nyt juonittele-
vasta vapaamuurarista tuli katoli-laisille eräänlainen jesuiitan an-
tiklerikaali peilikuva. Varsinaisen
vapaamuurarisalaliiton tueksi eilöydy historiallista evidenssiä. En-
siksikään vapaamuurarit eivät vai-
vautuneet salaamaan loosijäsenyyt-tään muulta maailmalta, ainoas-
taan rituaalien yksityiskohdat py-
rittiin pitämään vain vihkiytynei-den tiedossa. Toiseksi Grand
Orientin piiriin kuuluneet loosit
eivät muodostaneet mitään maan-alaista armeijaa yksityiskohtaisine
strategioineen. Pikemminkin näyt-
tää olleen kyse eräänlaisista ajatus-hautomoista eli nykytermein
”think tankeista”. Se, että haudo-
tut ajatukset kumpusivat suoraanvalistuksen ja vallankumouksen
antikristillisestä perinteestä, ei ollut
mikään salaisuus kenellekään.Vaikka salaliittoteorioihin ei uskoi-
sikaan, ei katolilaisilla - tai kristityil-
lä ylipäätään - ole mitään syytä pyr-kiä suhtautumaan puolueettomas-
ti vapaamuurareihin; eivät hekään
ole puolueettomia meidän suun-taamme.
Kolmas tasavalta ja radi-kaalin antiklerikalisminuusi nousu
Virallisen Ranskan ja kirkon suh-teet olivat aina 1870-luvulle saak-
ka vähintäänkin korrektit. Tästä
poikkeuksen muodostavat tieten-kin ne lyhyet välivaiheet, joiden ai-
kana hallitusvalta oli vallankumo-
uksellisten käsissä vuosina 1830 ja1848. Tilanne ei heti kovin radi-
kaalisti muuttunut myöskään vuo-
sien 1870–71 aikana Ranskaakohdanneiden ulkoisten ja sisäisten
mullistusten jälkeen. Tuolloin maa
kärsi nöyryyttävän tappion Preus-sia vastaan harkitsemattomasti
aloitetussa sodassa. Tappion seu-
rauksena Ranska menetti itäiset

Alsacen ja Lorrainen (Elsass ja
Lothringen) maakunnat, mikä olierittäin traumaattinen kokemus
niin tasavaltalaisille kuin katolilai-
sillekin. Lisäksi keisari Napoleon IIImenetti valtaistuimensa ja maa jou-
tui käytännössä sisällissotaan, joka
huipentui Pariisin kommuuninatunnettuun veriseen kapinaan.
Kommuunin kannattajien eli kom-
munardien sinänsä kirjavassa jou-kossa oli monia puhdasverisiä ja-
kobiineja à la 1793. Tästä saatiin
julma näyttö mm. Pariisin arkkipiis-pan ja monien muiden pappien
murhissa. Kapina kuitenkin kukis-
tettiin ja syntyi Ranskan kolmastasavalta.
     Katolisen Ranskan piirissä mo-
net olisivat toivoneet monarkianrestauraatiota ja ainoana laillisena
pidetyn Bourbon-dynastian paluu-
ta valtaistuimelle. Nämä toiveetosoittautuivat kuitenkin epärealis-
tisiksi. Tilanne ei silti näyttänyt eri-tyisen huolestuttavalta, sillä uusi
tasavalta ei ensimmäisinä vuosi-
naan ollut kovin radikaali, epäile-mättä ainakin osaksi siitä syystä,
että radikaalista tasavaltalaisuu-
desta oli juuri saatu hyvin vähänhoukutteleva esimerkki Pariisin
kommuunissa. Vaikka historian-
tutkimuksessa näistä 1870-luvunvuosista käytetään nimitystä ”kon-
servatiivinen tasavalta” (Républi-
que conservatrice), uusi tasavaltakelpasi myös liberaaleille eli maltil-
lisille.
     Tasavallalla oli kuitenkin jatku-vasti voimaansa kasvattava radi-
kaali oppositio, jonka jäsenistä
monet olivat sosialisteja, anarkiste-ja tai muita termin nykyisessä mer-
kityksessä vasemmistolaisia. Mutta
näiden lisäksi oli olemassa vahvaporvarillisen radikalismin suunta-
us, jota ei Pohjois- tai edes Keski-
Euroopassa mainittavassa määrinole esiintynyt. Radikaalit olivat
porvareita siinä mielessä että he ei-
vät kannattaneet tuotantovälinei-den sosialisointia. Porvarillisen
maailmankatsomuksen kahdesta
päähaarasta, liberalismista ja kon-servatismista he erosivat ennen
muuta yhdessä suhteessa: he olivat
jyrkkiä ja leppymättömiä kirkonvihollisia, antiklerikaaleja - ja var-
sin usein vapaamuurareita. Radi-
kaalit julistautuivat Ranskan val-lankumouksen jakobiinien ideolo-
gisiksi perillisiksi. Heille Ranskan
historia, ellei koko maailmanhisto-ria, alkoi Ranskan vallankumouk-
sesta. Radikaalipuolue (Parti radi-
cale) perustettiin vasta 1901, mut-ta radikaali oppositio vahvisti ase-
miaan kautta koko 1870-luvun.
Vuosikymmenen lopun sisäpoliit-tisten kriisien seurauksena heidän
otteensa valtiovallasta vahvistuimerkittävästi, mikä heijastui välit-
tömästi kirkon ja valtion välisiin
suhteisiin.

     Radikalisoituessaan kolmas ta-
savalta alkoi yhä häikäilemättö-mämmin nostaa esiin vuoden
1793 ihanteita ja arvoja ainakin
retoriikassaan. Vaikka poliittinenkäytäntö toki pysyi maltillisempa-
na (pappien pistämistä giljotiiniin
eivät radikaalit sentään vaatineet),riitti pelkkä retorinen sitoutumi-
nen jakobiinisiin tunnuksiin nosta-
maan hiukset pystyyn monen kato-lilaisen päässä.
     Radikaalit olivat usein (vaikka
eivät aina) vannoutuneita rationa-listeja. Rationalismissa oli jo 1700-
luvulla ollut kvasiuskonnollisia
piirteitä mutta ne korostuivat enti-sestään mm. modernin positivisti-
sen tieteenfilosofian synnyttyä
1800-luvun puolivälissä. Tämänsuuntauksen oppi-isällä August
Comtella oli suuri vaikutus moniin
tasavaltalaisiin. Varhainen positi-vismi oli pitkälti naivia scientismiä
eli tieteis- ja edistysuskoa, joka vah-vistui 1800-luvun lopun nopean
tieteellis-teknisen kehityksen ja Dar-
winin evoluutioteorian kaltaistenuusien luonnontieteellisten inno-
vaatioiden myötä. Se, että kyse oli
todella uskosta, selittänee suureltaosin tasavaltalaisen antiklerikalis-
min fanaattisuuden ja jopa ajoit-
taisen väkivaltaisuuden; kirkonedustamaa ”obskurantismia” ja ”je-
suitismia” vastaan nostettiin siis itse
asiassa kilpaileva uskonto. Ennenradikaalipuolueen perustamista
tämän ”uskonnon” tärkeimpiä ko-
koavia voimia organisaatiotasollaolivat Grand Orient –perheeseen
lukeutuvat vapaamuurariloosit.
     Antiklerikalismin uusi nousukolmannen tasavallan alkuaikoina
selittyy osaltaan myös tarpeella saa-
da aikaan hajanaiset tasavaltalais-ryhmät yhteen kokoava selkeä teo-
reettinen perusta. Kaikki tasavalta-
laiset eivät ainakaan yksityisesti ol-leet erityisen radikaaleja. Näitä
maltillisia (modérés), lähinnä libe-
ralismin aatemaailmaan sitoutu-neita tasavaltalaisia radikaalit kut-
suivat ”opportunisteiksi”, ja heille
antiklerikalismi saattoi olla pikem-minkin väline kuin päämäärä si-
nänsä. Voitaneen todeta, että edis-
tyksen ja rationalismin nimeen van-novaan antiklerikalistiseen ideolo-
giaan sitoutuminen oli Ranskan
kolmannessa tasavallassa se, mikäerotti jyvät akanoista, siis paitsi ta-
savaltalaisen Ranskan sen vihollises-
ta katolis-monarkistisesta Ranskas-ta, myös tosi tasavaltalaiset liberaa-
leista ”hoipertelijoista”.
     Kun radikalismiin kallistuvattasavaltalaiset olivat saaneet enem-
mistön alahuoneeseen, Voltairen
vanha écrasez –ohjelma näytti ole-van toteuttamiskelpoinen ensim-
mäistä kertaa sitten vallankumouk-sen. Sytyke ensimmäiselle varsinai-
selle antiklerikalismin purkaukselle
kolmannessa tasavallassa tuli
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Artikkeleita
Ranskan rajojen ulkopuolelta.
Kun uusi Italian kuningaskuntateki Roomasta maan pääkaupun-
gin, paavista tuli ”Vatikaanin van-
ki”. Hän pyysi vuonna 1877 kaikki-en maiden katolilaisilta apua tilan-
teeseensa. Ranskan katolilaisten
vaikutusvaltaiset etujärjestöt veto-sivat valtioon paavin auttamisen
puolesta, mikä raivostutti parla-
menttia hallitsevat tasavaltalaisetperusteellisesti. Alahuonetta tuol-
loin johtanut Léon Gambetta
käytti tilannetta hyväkseen kootak-seen kaikki tasavaltalaisryhmät tä-
män yhden asian ympärille. Hänpiti jyrisevän puheen, jossa tuli an-
taneeksi tasavaltalaiselle Ranskalle
uuden sotahuudon, josta pian tulilentävä lause: ”Pappisvalta, siinä
on vihollisemme!” (Le cléricalisme,
voilà l’ennemi!). Viimeistään Gam-bettan puheen jälkeen antiklerika-
lismi muodossa tai toisessa vakiin-
tui useimpia tasavaltalaisia yhdistä-väksi ideologiseksi prinsiipiksi.
     Vuosisadan lopulle tultaessa
ranskalaisessa antiklerikalismissavoidaan havaita kolme päätyyppiä,
jotka kaikki itse asiassa olivat olleet
muodossa tai toisessa olemassa jovallankumouksen päivinä. Päätyy-
pit olivat: 1) positivistiseen tieteen-
filosofiaan ankkuroitunut ateismi,jonka kannattajista useimmat oli-
vat eri lajin sosialisteja; 2) ”spiritu-
alistisesti” tai deistisesti perusteltukirkonvastaisuus, joka jakobii-
nijohtaja Robespierren tapaan us-
koi jonkinlaiseen KorkeimpaanOlentoon ja sielun kuolematto-
muuteen, vaikka hylkäsi kristillisen
ja varsinkin katolisen tradition kai-kissa muodoissaan; tämän suunta-
uksen kannattajia oli erityisesti
porvarillisten radikaalien joukos-sa; 3) kansanomainen antiklerika-
lismi, jolta käytännössä puuttuivat
positiiviset määreet ja joka oli kai-kista antiklerikalismin lajeista bru-
taalein; se kukki erityisesti erilaisten
bulevardijulkaisujen karkeissa pa-pistonvastaisissa pilakuvissa, pilk-
kalauluissa jne. Kaikki nämä an-
tiklerikalismin muodot lujittivatasemiaan 1880-luvulla, mutta niin
teki tahollaan myös La France cat-
holique. Kuilu ”kahden Ranskan”välillä leveni ja syveni.
Ranskalaisen katolisuu-den tila 1880-luvulla –”ultramontanismin” läpi-murto
Kuinka paljon kirkolla 1880-luvul-
la loppujen lopuksi oli valtaa ja
kuinka valta ilmeni? Napoleoninkonkordaatin jälkeen ei ollut ta-
pahtunut oleellisia muutoksia täs-
sä suhteessa. Kirkon institutionaa-linen valta oli siis kolmannen tasa-
vallan Ranskassa kaukana siitä etu-
oikeutetusta asemasta mikä sillä oliollut Ancien Régimen aikana. Kir-
kon henkinen valta, so. ote erityi-
sesti maaseutuväestöjen sieluista,lienee huolestuttanut radikaaleja
eniten.
     Poliittisesti katolinen uskontul-kinta oli tähän aikaan korostetun
konservatiivista, mikä ilmenee hy-
vin paavi Pius IX:n Quanta cura –ensyklikassa (1864). Nykyään jot-
kut tämän asiakirjan kuuluisan

Syllabus-liitteen anathemoista tun-
tuvat hieman kärjistetyiltä muttatuon aikakauden näkökulmasta ja
kirkon tuoreen historiallisen koke-
muksen valossa niissä ei ole mitäänihmettelemistä. Yhtä kaikki, Rans-
kankin katolilaisten enemmistö
ymmärsi monarkian ainoaksi Ju-malan tahdon mukaiseksi hallinto-
muodoksi ja tasavallan juuriaan
myöten ”jumalattomaksi” (sans-Dieu).
     Vuosisadan loppua kohti tulta-
essa ultramontanistiset painotuk-set olivat vahvistuneet sekä papis-
ton että aktiivisten maallikkousko-vien keskuudessa perinteisen galli-
kanismin kustannuksella. Tasaval-
lan näkökulmasta tämä merkitsisitä, että Ranskan rajojen sisällä oli
suuri joukko sellaisia ihmisiä, jotka
eivät vain sydämensä pohjasta in-honneet tasavaltaa vaan myös ha-
lukkaasti seurasivat vieraan, tasa-
vallalle notorisen vihamielisen val-lan, so. Pyhä Istuimen, ohjeita kai-
kissa asioissa. Gallikaanisesti suun-
tautunut kirkko olisi ollut tasaval-lalle sikäli siedettävämpi, että se oli-
si ollut ainakin kansallinen kirkko;
vetosihan Gambettakin yllämaini-tussa palopuheessaan 1600-luvun
suureen gallikaani-piispaan
Bossuet’hen!     Ultramontanismi tulee sanoista
ultra montanes eli ”vuorten (Alp-
pien) takainen”. Ranskan näkö-kulmasta Alppien takana on tie-
tenkin Italia ja erityisesti paavien
Rooma. Ultramontanisteiksi oli joAncien Régimen aikana kutsuttu
niitä, jotka pitivät gallikanismia kir-
kon katolisen olemuksen vastaise-na ja halusivat rajoittaa kuninkaan
valtaa kirkollisissa asioissa paavin
hyväksi. 1800-luvun alkupuolenkuuluisia ultramontanisteja olivat
mm. restauraation suuri konserva-
tiivi-ideologi Joseph de Maistre jaliberaaleista utopioistaan tunnettu
isä Lamennais. Viimeksi mainitun
ultramontanismi nousi hänen toi-veestaan saada opeilleen Pyhän
Isän tuki, ja kun ilmeni, ettei tukea
tulisi, hän jätti ensin pappeuden japian koko kirkon.
     Yleispoliittisesti de Maistre ja
Lamennais olivat mahdollisimmanetäällä toisistaan, silti kumpaakin
voi perustellusti pitää ultramonta-
nistina. Alun perin ultramontanis-mi on siis poliittisesti jokseenkin
neutraali termi. 1800-luvun lopul-la ultramontanismista oli kuitenkin
tullut radikaalien haukkumasana
niille katolilaisille, jotka eivät ha-lunneet olla missään tekemisissä ju-
malattomaksi tietämänsä tasaval-
lan kanssa ja panivat kaiken ajalli-sen toivonsa Pyhään Isään. Koska
tasavaltalaisessa radikalismissa oli
vahva kiihkonationalistinen juon-ne (vaikka radikaalit itse eivät sel-
laisen olemassaoloa myöntäneet-
kään), ”ultramontanistista” katoli-suutta alettiin jyrkimmissä piireissä
pitää suorastaan maanpetturuute-
na, joka olisi kitkettävä Ranskastajuurineen. Vatikaanin I kirkollisko-
kouksen julistettua 1870 opin paa-
vin ex cathedra -erehtymättömyy-destä uskon ja moraalin kysymyk-
sissä nämä tuntemukset epäilemät-
tä vahvistuivat.     Vuosisadan loppupuolella ka-
tolisuus eli voimakasta nousukaut-

ta Ranskassa, mikä oli suoraa jat-
koa jo aikaisemmin alkaneelle ke-hitykselle. Lukutaito alkoi olla jo
yleistä ja katolinen lehdistö kasvat-
ti levikkiään, mikä puolestaan vah-visti katolista identiteettiä. Kansan-
omainen pyhiinvaellusliike voimis-
tui nykyaikaisten joukkoliikennevä-lineiden ansiosta. Pyhiinvaelluksia
edisti erityisesti assumptionistien
sääntökunta, jonka merkitys sisä-lähetystyössä oli muutenkin omaa
luokkaansa. Radikaalit vihasivat
tätä sääntökuntaa ja jesuiittojenohella siitä tuli keskeinen antikleri-
kalistisen propagandan sylkykup-pi.
     Vuosien 1870–71 traumaatti-
set kokemukset vahvistivat katoli-laisten keskuudessa asennetta, joka
oli sukua restauraation vuosien
providentialismille. Preussin vastai-sessa sodassa kärsittyä tappiota ja
itäisten maakuntien menetystä pi-
dettiin Jumalan rangaistuksenaRanskan synneistä. Lisäksi kansa-
kunnan katsottiin olevan käänty-
myksen ja katumuksen tarpeessaerityisesti Pariisin kommuunin ri-
kosten tähden. Katumuksen väli-
neeksi nousi ennen muuta Jeesuk-sen Pyhän Sydämen kultti. 1874
Ranska vihittiin Pyhälle Sydämel-
le. Samoihin aikoihin pantiin alul-le Pyhälle Sydämelle omistetun
Sacré-Cœur –basilikan rakennus-
työt Pariisin Montmartren kukku-lalle. Tämän nykyään Pariisin tär-
keimpiin maamerkkeihin ja turisti-
kohteisiin kuuluvan kirkon valmis-tuminen vei vuosikymmeniä mutta
jo valmisteluvaiheessa hanke herät-
ti radikaalien raivon, sillä sen näh-tiin loukkaavan kommunardien
muistoa; radikaalit näet pitivät
näitä terroristeja oman asiansamarttyyreina. Katolinen Ranska
siis kokoontui Pyhän Sydämen li-
pun ympärille samoihin aikoihinkun vallankumouksellisen Rans-
kan trikolori lopullisesti vahvistet-
tiin maan kansallislipuksi. Asetel-ma tuo mieleen vuosien 1792–95
sisällissodan, jolloin kuninkaalle ja
kirkolle uskollisten Vendéen vasta-vallankumouksellisten talonpoi-
kien taistelulippuun oli kirjottu
Jeesuksen Pyhä Sydän.     1880-luvulle tultaessa ranskalai-
sella katolisuudella oli uusi ja entis-
tä monella tapaa dynaamisempiilme. Erityisesti assumptionistinen
kansanhurskaus ja Jeesuksen Py-hän Sydämen kultti olivat tämän
muodonmuutoksen näkyvimpiä il-
menemismuotoja. Vanhojen galli-kaanisten oppien kannatus kävi
katolilaisten keskuudessa yhä har-
vinaisemmaksi ja Pyhän Isän suo-sio vastaavasti kasvoi. Aikaisemmin
1800-luvulla oli siellä täällä esiinty-
nyt varovaisia yrityksiä löytää tapo-ja, joilla tasavaltalaisuus ja katoli-
suus voitaisiin sovittaa yhteen.
1870-luvulla, kolmannen tasaval-lan keskeisten virkojen ollessa vielä
konservatiivien käsissä, kompro-
missi näytti mahdolliselta mutta80-luvulle tultaessa radikaalit vah-
vistivat tasavallassa asemiaan ja so-
vinnon mahdollisuudet heikkeni-vät. Ensimmäinen todellinen yh-
teenotto tasavallan ja kirkon välil-
lä käytiin koululaitoksesta.

Kiista koulutuksesta– sääntökuntien vainot
Kysymys koulutuksesta on aina ol-
lut monella tapaa kirkon ja valtionvälisten suhteiden keskiössä. 1880-
luvun Ranskan asetelmat opetus-
toimen saralla perustuivat vuosisa-dan ensipuoliskolla laadittuihin
lakeihin, jotka antoivat kirkolle
keskeisen roolin ala- ja keskiasteenopetuksessa. Loi Guizot (1833) vel-
voitti jokaisen kunnan (commune)
perustamaan ainakin yhden kou-lun (pojille). Laki määräsi uskon-
non yhdeksi tärkeimmistä oppiai-
neista ja jätti kuntien vapaaseenharkintaan sen, annetaanko ope-
tustoimi maallikko-opettajien vai
uskonnollisten sääntökuntien teh-täväksi. Jos päädyttiin maallikoi-
hin, heidän tuli alistaa opetusoh-
jelmansa paikallisen kirkkoherrantarkistettavaksi. Loi Falloux
(1850) vahvisti sääntökuntien ase-
maa, vaikka ei antanutkaan ope-tustointa kirkon ehdottomaksi yk-
sinoikeudeksi. Tasavaltalaisten an-
tiklerikaalien tavoitteena oli täysinyhtenäinen ja ennen kaikkea maal-
linen (laïcque) julkinen koululai-
tos, jossa kirkolla ja sen vihatuillasääntökunnilla ei olisi ollut mitään
sijaa. Opetusohjelma olisi ollut
”puolueeton”, siis täysin uskonn-oton ajan positivistisen tieteenfilo-
sofian hengessä. Lisäksi lapsen isän
ei enää olisi ollut mahdollisuuttapäättää, mihin kouluun lapsensa
laittaa. Ranskalainen historiantut-
kija Jean-Paul Scot näkee koulukiis-tassa paradoksaalisia piirteitä:

[K]irkonmiehet suosivat tun-
nustuksellisen opetuksen va-
pautta mutta vastustivat aja-
tuksen vapautta, kun taas
antiklerikaalit suosivat [--]
maallista opetustointa mut-
ta vastustivat opetuksen va-
pautta. [käännös kirjoitta-
jan]

Antiklerikaalien vastenmielisyys
koulutuksen vapautta kohtaanonkin paradoksi (siis näennäinen
järjenvastaisuus) sanan varsinaises-
sa merkityksessä. Kysymys oli yksin-kertaisesti kilpailusta ranskalaisten
sieluista. Antiklerikaalit tiesivät ole-
vansa heikoilla niin kauan kun kir-kolla olisi vapaus siirtää ”obsku-
rantteja” oppejaan aina uusille su-
kupolville. Siksi julkisen koululai-toksen täydellinen maallistaminen
oli kautta koko 1800-luvun an-
tiklerikaalien tärkeimpiä yksittäisiätavoitteita. 1870-luvun lopulta al-
kaen tämän tehtävän kiireellisyys
korostui entisestään.     Toinen tärkeä ja itse asiassa edel-
liseen läheisesti liittyvä tehtävä oli
kirkon sääntökuntien vastainentaistelu. Erityisen vihattavia olivat
tietenkin jesuiitat. Jesuiitat oli en-
simmäisen kerran karkotettu Rans-kasta itse asiassa jo Ancien Régi-
men viime vuosina samalla kun
koko järjestö lakkautettiin mutta1814 he olivat palanneet. Jesuiitto-
jen ja muutaman muunkin sään-
tökunnan asema oli kuitenkin juri-disesti huteralla pohjalla, koska
kaikkia vuonna 1814 tai sen jälkeen

palanneita sääntökuntia ei ollut vi-
rallisesti laillistettu. Kolmannen ta-savallan radikalisoituessa tämä
osoittautui järjestöille kohtalok-
kaaksi.     1880-luvulle tultaessa kirkon
sääntökunnat vastasivat edelleen
suuresta osasta alkeis- ja toisen as-teen koulutusta, elleivät suoraan,
niin välillisesti valvomalla maallik-
ko-opettajien opetuksen puhdas-oppisuutta, ja kaikista sääntökun-
nista juuri jesuiitoilla oli perintei-
sesti vahva jalansija kirkon opetus-tehtävissä. Pääministerinä 1880-
luvulla useaan otteeseen toimineenJules Ferryn johdolla aloitettiin jul-
kisen koululaitoksen maallistami-
nen samalla kun saatettiin voi-maan yleinen oppivelvollisuus. An-
tiklerikaaleilla oli nyt hallussaan
avain kansakunnan nuorison sie-luihin, vaikka maallistaminen jäi-
kin vielä puolitiehen. Myös kirkon
yksityiskoulujen vapautta yritettiinrajoittaa tässä kuitenkaan onnistu-
matta.
     Tämän 1880-luvun ensimmäi-sen maallistamisaallon näkyvin seu-
raus oli kuitenkin sääntökuntia,
erityisesti jesuiittoja kohdannutsuoranainen vaino. Tälle suoraan
paavin alaiselle sääntökunnalle
suunnattu vaatimus ”laillistaa” ase-mansa tasavallassa saattoi tuoda
monelle katolilaiselle mieleen val-
lankumouksen aikaisen Constitu-tion civile de clergé’n ja papistolta
vaaditut uskollisuudenvalat. Siksi
laillistamisvaatimukset yleisesti tor-juttuiin, mikä puolestaan antoi ra-
dikaaleille syyn ryhtyä drastisiin toi-
menpiteisiin. Radikaalit saivat ajet-tua läpi asetuksen, jonka nojalla je-
suiittajärjestöltä riitettiin sen kiin-
teä omaisuus ja jonka perimmäi-nen tarkoitus oli koko järjestön
karkottaminen Ranskasta. Jesuii-
toille annettiin kolme kuukauttaaikaa joko ”laillistaa” asemansa tai
lähteä; kieltäytymistapauksissa hei-
dät ajettaisiin majapaikoistaan vä-kivalloin. 5600 jesuiittaa lähti
maasta, 261 sääntökuntataloa
(couvents) suljettiin. Samaa toi-menpidettä oli tarkoitus soveltaa
muihinkin ”laillistamattomiin”
(non autorisées) sääntökuntiinmutta vielä tällä kertaa vaino ra-
joittui jesuiittoihin. Muiden vuoro
tuli parikymmentä vuotta myö-hemmin.
     Ensimmäinen maallistamisaal-to sai muutamia ”kahden Rans-
kan” dikotomian kannalta symbo-
lisestikin mielenkiintoisia ilmauk-sia. Esimerkiksi 1881 Grenoblen
radikaali pormestari käski poistaa
perinteiset krusifiksit kaupunkinsakoulujen luokkahuoneista ja kor-
vata ne tasavaltaa symboloivan
Mariannen rintakuvilla. Erään toi-sen provinssikaupungin pormesta-
ri ei ainoastaan poistattanut krusi-
fikseja vaan käski vielä heittää nelikaviemäriin! Tällaisten toimenpi-
teiden rajuus kertoo tasavallan ra-
dikalisoituneesta luonteesta. Kato-lista Ranskaa tasavallan kovat ot-
teet kuohuttivat ja katkeroittivat.

Mika Keränen
Artikkeli päättyy seuraavassa Fide-
sissä.
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Jäsenmaksu: Mahdollisuus tehdäjotakin oman kirkon hyväksi
Reilu vuosi sitten alettiin Helsingin hiippakunnassa kerätä kaikilta katolilaisilta vapaaehtoista jäsenmaksua, jotta hiippakunta pa-remmin pystyisi itse huolehtimaan kasvavista tehtävistään, tavallisten tehtävien lisäksi muun muassa suurista kiinteistönkunnos-tuksista, joita erityisesti seurakuntien keskusten kasvavan iän myötä ilmenee yhä useammin. Jäsenmaksun vastaanotosta ja tulok-sesta Fides haastatteli vuodenvaihteessa hiippakunnan ekonomia, monsignore Rudolf Larenzia. Hän toivoo jokaisen katolilaisenmuistavan tukea kirkkoaan. Jäsenmaksun vapaaehtoisuus ei saisi kuitenkaan tuntua ensi sijassa mahdollisuudelta jättää maksamat-ta, vaan mahdollisuudelta tehdä jotakin oman kirkon hyväksi.

Helsingin hiippakunnassa
otettiin syksyllä 2004 käyt-
töön vapaaehtoinen jäsen-
maksu. Palkkaa tai eläkettä
nauttivilta pyydettiin – ja pyy-
detään edelleen – 1,5  prosen-
tin suuruisen osuuden maksa-
mista veronalaisista ansiotu-
loista. Tällä jäsenmaksulla tu-
ettaisiin sitten hiippakunnan
yhteistä taloutta, esimerkiksi
hiippakunnan keskusten toi-
mintaa sekä seurakuntien
suuria remontteja, joita vii-
me aikoina on esitelty myös
tässä lehdessä.

Fidesissä julkaistiin nume-
rossa 06/2005 sivulla 6 tieto-
ja hiippakunnan taloudesta.
Siinä esiteltiin myös jäsen-
maksun kehitystä ensimmäi-
sen vajaan vuoden ajalta. Mitä
jäsenmaksulle kuuluu nyt?

Isä Rudolf Larenz vastaa:
”Jäsenmaksu otettiin käyttöön
marraskuussa 2004, siis runsas
vuosi sitten. Ensimmäisten
kolmen kuukauden ajan mak-
suja tuli 10-12 tuhatta euroa
kuukaudessa. Sen jälkeen sum-
ma laski suurinpiirtein 6.000
euron tasolle.”

Tanskan malli
Samanlainen oli tilanne

Tanskassa, kun siellä otettiin
samankaltainen vapaaehtoi-
nen tukijärjestelmä käyttöön
vuonna 1997. Viime vuonna
maassa järjestettiin tehokam-
panja katolilaisten tietoisuu-
den ja velvollisuudentunnon
kohottamiseksi. Suuret julis-
teet ilmestyivät seurakuntiin,
uskoville ja papistolle lähetet-
tiin kirjeitä eri kielillä. Niissä
tiedotettiin Kööpenhaminan
hiippakunnan taloudellisen ti-

lanteen kehityksestä ja hiippa-
kunnan jäsenten tuen tarpees-
ta, jotta hiippakunnan toi-
mintoja voitaisiin ylläpitää.

Isä Rudolf kertoo: ”Raha
käytetään tietääkseni suurin
piirtein niin kuin meilläkin:
välttämättömiin rakennus-
projekteihin ja remointtei-
hin, suuriin kirjaprojektei-
hin, henkilökuluihin eli palk-
koihin. Tanskassa on noin 35
tuhatta katolilaista, joiden
palveluksessa tarvitaan tieten-
kin pysyvää kirkon henkilö-
kuntaa. Kampanjalla pyrittiin

vauhdittamaan kirkon tuke-
misintoa ja lisäämään hiippa-
kunnan jäsenten osallistumis-
ta.”

Suomessa hiippakunnan
jäsenmaksuun osallistuminen
ei tähän asti ole ollut kohtuul-
lista. Isä Larenzin mukaan
säännöllisesti kuukausittain
jäsenmaksua maksaa noin
120 katolilaista. ”Jos otetaan
huomioon, että jäsenmaksua
on alusta tähän asti suoritta-
nut noin 580 henkilöä, voi-
daan huomata, ettei vielä riit-
tävästi ole ymmärretty, että

Pyhän Henrikin katedraali on vanhin seurakuntakirkkomme, ja suojeltuna kohteena se olisi hyvin kallis kunnostettava.
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Katekeettinen keskusilmoittaa
LAUANTAIKURSSIN KEVÄÄN PÄIVÄMÄÄRÄT
Englantilaisella koululla ala-asteen ja yläasteen korvaava opetus klo 10 – 13.45

11.2.
11.3.
8.4.
29.4.
Jotta saisi korvaavan merkinnän koulutodistukseen, on syytä koittaa olla joka kerran paikalla.

LÖRDAGSKURSEN
Samat päivät ja paikka, mutta alkaa messulla p. Marian kirkossa klo 9.30 ja loppuu engl.  koulussa
klo 13.00
HIIHTOLOMALEIRI
STELLA MARIKSESSA 18. – 25.2. 2006
Alkaen lauantaina 18.2. n. klo 12 ja päättyen seuraavana lauantaina lounaaseen. Hauskaa yhdes-
säoloa isosten vauhdittaman ohjelman myötä. Hinta: 90e sisältää majoituksen ja täysihoidon,
sisarrushinta 80e. Ikäraja 7 – 13v. Omat lakanat tai makuupussi mukaan. Isosilta erikoishinta
45e edellyttäen työharjoitteluun sitoutumista. Isoskoulutuksessa olleilla ei ikärajoituksia.
Ilmoittautumiset: Katekeettinen keskus: 09.2416095 (henkilötiedot, osoite, puh, ruokarajoituk-
set, allergiat…), fax: 09-5885157, email: katekeesi@catholic.fi.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ensimmäiset 15 tyttöä ja 15 poikaa voidaan ottaa 17.1. lähtien
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelmassa on mäenlaskua, napakelkka, luistelua, askartelua, sau-
naa… disco, kilpailuja, karkkipäivä… ja tietenkin liturgiaa. Voit ottaa mukaan oman pulkan tai
kelkan, sukset ym. muista kuitenkin merkata ne, jotta eivät häviä. Myös vapaaehtoisia aikuisia
tarvitaan aina niin talvella kuin kesäleireilläkin.

kysymys on säännöllisestä tu-
esta aivan samanlaisella taval-
la kuin seurakunnan kolehdin
suhteen”, hän toteaa ja päät-
telee: ”Se on suuruusluokal-
taan 10-15 prosenttia niistä
hiippakuntalaisista, jotka ole-
tettavasti voisivat osallistua jä-
senmaksun maksamiseen,
koska ansaitsevat palkkaa tai
nauttivat eläkettä.”
Jäsenmaksu vai kirkol-lisvero?

Meillä Suomessa tätä kir-
kon taloudellista tukemista
kutsutaan ”vapaaehtoiseksi jä-
senmaksuksi”. Tanskalaiset
tuntevat sen nimellä ”vapaaeh-
toinen kirkollisvero”. Isä La-
renzin mielestä molemmilla
nimityksillä on hyvät ja huo-
not puolensa. Tanskan termi
vain on sisäisesti ristiriitainen,
kun siinä puhutaan vapaaeh-
toisesta ja verosta samalla ker-
taa. Verohan on pakollinen.
Siksi Suomessa on käytössä “jä-
senmaksu”. Sekään ei ehkä ole
paras sana, mutta ”kirkon
tuki” olisi ehkä sekin vähän
kömpelö.

”Silloin, kun ’jäsenmaksu’-
sana otettiin käyttöön, oltiin
toki tietoisia siitä, että sana on
tuttu myös yhdistystoiminnas-
sa. Tällöin siihen liittyy mones-
ti käsitys siitä, että jäsenmak-
sun perusteella jäsen saa mo-
nenlaisia palveluja sekä esimer-
kiksi jäsentiedotteen. Tämä
pitää paikkansa, paitsi ns. jä-
sentiedotteen eli Fides-lehden
osalta”, isä Larenz muistuttaa.
”On lopultakin realistisem-
paa, että kaikki asiat hoide-
taan erikseen”, hän sanoo ja
selvittää: ”Silloin Fides saa
oman maksunsa, hiippakunta
oman tukensa ja seurakunnat
omansa kolehtien ja lahjoitus-
ten kautta. Tämä on mielestä-
ni terveempi taloudellinen lä-
hestymistapa kuin kaiken pis-
täminen yhteen isoon kak-
kuun.”
Moniulotteinen todel-lisuus

”Hiippakunta on maail-
manlaajuisessa kirkossa ‘pe-
rusyksikkö’, johon jokainen
katolilainen kuuluu. Hän käy
yhden seurakunnan kirkossa
sunnuntaisin tai myös arkisin,
osallistuu sen elämään tavalla
tai toisella ja tukee sitä. Mut-
ta kaikki seurakunnat kuulu-
vat yhteen suurempaan yhtei-
söön eli hiippakuntaan, joka
palvelee seurakuntia monin

tavoin, joskus ilman, että me
sitä edes huomaamme. Esi-
merkiksi Katekeettisessa kes-
kuksessa tehdään paljon työ-
tä kaikkien katolisten lasten ja
nuorten hyväksi. Tiedotuskes-
kus taas ei julkaise vain Fides-
lehteä, vaan tiedottaa kirkos-
ta ja julkaisee myös kirjalli-
suutta”, isä Rudolf toteaa.

Mutta eikö maksuja voisi
yhdistää, olisihan se helpom-
paa maksajalle? Tällainen käy-
täntö hävittäisi kuitenkin
maksujen tarkoitusten läpinä-
kyvyyden ja tavallaan vähentäi-
si uskovien päätösvaltaa. Jä-
senmaksun voi sitä paitsi pan-
na automaattisesti menemään
tililtä. Kannattaa myös muis-
taa uusia pankin toimeksian-
to, kun edellinen umpeutuu.

Näin siis on: hiippakun-
nan jäsenmaksu on kirkon
tuki, ja se on erillään seura-
kuntien tukemisesta vaikkapa
kolehdin tai erillisten lahjoi-
tusten kautta. Samoin Fides-
lehden katolilaisille vapaaeh-
toinen tilausmaksu (lehtihän
lähetetään kaikkiin katolisiin
koteihin automaattisesti,
ikään kuin seurakuntien tilaa-
mana) on erillinen maksu.
Jäsenmaksun tarkoi-tusta ei vielä ole täysinymmärretty

Tyytyväisenä isä Larenz on
pannut merkille sen, että jä-
senmaksun maksaminen ei ole
juurikaan pienentänyt seura-
kunnissa kerättyjä kolehteja.
”Jäsenmaksuun osallistuvat ih-
miset tuntuvat hyvin ymmärtä-
neen, mistä on kysymys”, hän
toteaa ja sanoo: ”Tilastollisesti
nimittäin kolehdit seurakun-
nissa eivät joko ole laskeneet
ollenkaan, tai jos ovat, niin
vain 5-10 prosenttia. Toisaal-
ta seurakuntien saamat lahjoi-
tukset ovat hieman kasva-
neet.” Jos jäsenmaksun mak-
sajat eivät enää antaisi rahaa
kolehtiin, näkyisi muutos
tuntuvana kolehtien tulosten
laskuna. ”Näin ei ole tapahtu-
nut, ja se on hyvä merkki.”

Sitä vastoin on kuitenkin
syytä muistaa, että jäsenmak-
suun osallistuvien määrä on
vielä pieni. ”Toivottava tietys-
ti on, että ihmiset yhä parem-
min tajuaisivat kirkon merki-
tyksen omassa elämässään ja
tukisivat sitä, vaikka eivät syys-
tä tai toisesta kirkon elämään
kovin säännöllisesti osallistui-
sikaan”, isä Rudolf sanoo.
“Vaikka tavoite olisikin kor-
kea, olisi kuitenkin erittäin

toivottaa, että myös seurakun-
taelämästä kaukana olevat ka-
tolilaiset tukisivat kirkkoaan.
Emme voi rajoittua ajattele-
maan pelkästään kirkkoraken-
nusten remontteja, keskusten
jokapäiväistä toimintaa, vaik-
ka tämä kaikki onkin elintär-
keää. Näiden näkyvissä olevi-
en asioiden tukemisella ihmi-
nen tukee samalla niitä perus-
vakaumuksia ja -arvoja, joita
kaikki katoliset seurakunnat,
keskukset ja lopulta koko
kirkko edustaa. Ehkä tukemi-
nen on vaikeaa jollekulle,
mutta kannattaa muistaa, että
katolinen kirkko on usein ai-
noa ääni, joka puolustaa luo-
vuttamattomia ja muuttamat-
tomia perusarvoja, esimerkik-
si ihmis- ja perhearvoja.”
Aika itsenäistyä

Sitten isä Larenz palaa ta-
kaisin nykytilanteeseen: “Mei-
dän olisi päästävä sellaiseen
normaaliin tilanteeseen, jossa
yhteisö itse rahoittaa oman

toimintansa. Suuret projektit
ovat sitten asia erikseen.” Hän
uskoo, että 9.000 katolilai-
sen hiippakunnan pitäisi tä-
hän jo yltää. ”Varmasti aina-
kin noin puolet meistä saavat
ansiotuloja. Silloin jokainen
voisi pienen osan rahankäy-
töstään kyllä ohjata kirkonkin
hyväksi. On suorastaan vähän
häpeällistä, ettei läntisessä hy-
vinvointivaltiossa toimiva
kirkko tule taloudellisesti toi-
meen omillaan. Meidän olisi
tajuttava, että kirkko on meil-
le ja yhteiskunnallekin tärkeä.
Ehkei se tunnu siltä tänään,
mutta miten on vuoden tai
kymmenen vuoden kulut-
tua?”

Näyttää kuitenkin siltä,
että monille on tärkeää kuu-
lua kirkkoon, vaikka he sitten
jättävätkin maksamatta jäsen-
maksun. Isä Larenz toivookin,
että maksutaakka ei jäisi vain
niiden “ainaisten, uskollis-
ten, säännöllisesti kirkossa
käyvien uskovien varaan vaan
että nekin, jotka vain harvoin

osallistuvat kirkon elämään,
ymmärtäisivät oman tukensa
arvon”.

Paljon puhuttu Saksan
tuki ei ole loppunut. Yhtä
avokätinen se ei varmaankaan
ole kuin aikaisemmin, jolloin
Itä-Euroopan ja Latinalaisen
Amerikan kohteita oli paljon
vähemmän. Vaikka jonakin
vuonna jokin projektiano-
mus ei menisikään läpi, voi
Saksan tukea anoa uudestaan-
kin. ”Silti meidän on aika it-
senäistyä, pikkuhiljaa mutta
määrätietoisesti”, isä Rudolf
toteaa.

Marko Tervaportti
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Pyhän Henrikin ekumeenista juhlintaa Roomassa
Paavi Benedictus XVI tapasi
torstaina 19.1. yksityisaudi-
enssilla suomalaisen ekumee-
nisen valtuuskunnan. Valtuus-
kuntaan kuuluivat mm. Hel-
singin piispa Józef Wróbel
SCJ ja Turun kirkkoherra isä
Peter Gebara SCJ sekä Es-

poon luterilainen piispa Mik-
ko Heikka puolisoineen. Val-
tuuskunta oli jokavuotiseen
tapaan Roomassa kristittyjen
ykseyden rukousviikon yhtey-
dessä. Audienssille osallistui
myös joitakin suomalaisia ka-
tolilaisia, jotka tällä hetkellä

opiskelevat Roomassa, sekä
isä Tuomo T. Vimpari.

Torstaina 19.1. vietettiin
perinteiseen tapaan myös
pyhä messu Santa Maria sop-
ra Minerva -basilikassa. Kato-
lisessa messussa saarnasi piis-
pa Heikka, joka vierailun yh-

teydessä lausui muun muassa,
että "tietoisuus Kristuksen
läsnäolosta ekumeenisessa
liikkeessä tuo rauhan ja kärsi-
vällisyyden silloin, kun kirk-
kojen lähentyminen on hidas-
ta”. Birgittalaissisarten vas-
taanotolla Heikka korosti
kirkkojen mahdollisuuksia
sovinnon siltojen rakentajina
ja sosiaalisen vastuun kantaji-

na. “Yhteinen asiakirja van-
hurskauttamisesta antaa myös
tälle työlle vankan pohjan”,
hän totesi.

Vierailua järjestäneen Hei-
kan teologisen erityisavusta-
jan, pastori Irja Askolan mie-
lestä “suurten johtajien eku-
meeniset tapaamiset rohkaise-
vat tavallisia kristittyjä paikal-
liseen ekumeniaan ja keskinäi-
seen vieraanvaraisuuteen".
“Rooman matkan valmiste-
luissa iloitsin suuresti yhteis-
työstä ja avoimuudesta kato-
listen veljieni, esim. isä Matt-
hias Türkin kanssa”, Askola
lisäsi. Isä Türk toimii Kristit-
tyjen ykseyden edistämisen
neuvostossa.

Vierailuun kuului myös
ekumeeninen vesper birgitta-
laissisarten luona.

Paavin puhe valtuuskun-
nalle on tämän lehden uutis-
sivuilla.

KATT/VIS/KT

Katoliseen messuun SantaMaria sopra Minervan basili-kassa osallistui useita kym-meniä ihmisiä. Messussaesiintyi espoolainen Wähäpai-men-kuoro. Kuvassa alkukul-kuessa vasemmalta: piispaWróbel, piispa Heikka, isäVimpari ja isä Gebara.
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Lukijoilta

CARITAS-KUULUMISET
Toimisto on avoinna klo 8-14, Maneesikatu 2a, Kruu-
nuhaka, Helsinki puh 09- 135 7998, s-posti
info@caritas.inet.fi.
TULE MUKAAN KÄSITYÖPAJAAN!
*Käsitöitä ja kulttuurivaihtoa.*
Maahanmuuttajanaisille ja käsityön ystäville tarkoi-
tettu neulonta- ja virkkauspaja käynnistyy 2. helmi-
kuuta. Kokoonnumme joka toinen torstai klo 17-19
opettelemaan yhdessä neulonnan ja virkkauksen al-
keita sekä tutustumaan toisiimme. Tervetuloa mu-
kaan! Paikkana on Caritaksen Katariinan Kamari,
Maneesikatu 2a, Kruunuhaka, Helsinki. Ilmoittautu-
miset: Caritaksen toimistoon joko puhelimitse tai
sähköpostilla. Lisätietoja: Pirjo Riihelä, pirjoriihela
@yahoo.co.uk. Kevään pajapäivät ovat: 2.2., 16.2,
2.3., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.

Onko sinulla ylimääräisiä neulontalankoja ja suo-
ria-  tai sukkapuikkoja sekä virkkuukoukkuja?  Käyn-
nistyvä käityöpaja ottaa lahjoituksia mielellään vas-
taan.
* Kaipaatko kokoustilaa? *
Caritaksen hallussa Maneesikadulla on pieni Katarii-
nan Kamari, jota voi varata kokouksiin ja tapaami-
siin. Tilapaäisiin tai toistuviin. Varaukset toimistol-
ta.
* Caritas-kauppa *
Tervetuloa tutustumaan toimiston yhteydessä myytä-
viin kehitysmaa- ja luostarituotteiden valikoimaan!
* "White Band Campaign" *
Köyhyyden vastainen valkoisen nauhan kampanja
jatkuu yhä vuonna 2006. Jos olet vielä vailla omaa
valkoista tai sinistä ranneketta, niin tule noutamaan
tai tilaa omasi toimistosta á 2 euroa. Rannekkeeseen
on painettu teksti MAKEPOVERTYHISTORY ja
CARITAS.

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

12.2.06 su klo 10.3012.3.06 su klo 10.309.4.06 su klo 10.3014.5.06 su klo 10.30
Tervetuloa!

Katolilaisten valokuvat japäiväkirjat talteen
Helsingin Sanomien yleisön-
osastossa kirjoitettiin 29.1.
miten jonkun katoliselle kir-
kolle omaisuutensa testamen-
tanneen yksin kuolleen van-
huksen tavarat ja valokuva-al-
bumit kannettiin roskalavalle
ja vietiin kaatopaikalle.

Näin ei pitäisi koskaan
päästä tapahtumaan. Jokaisen
kirkkoherran ja seurakuntien
talousasioista vastaavan tulisi
tietää, että hiippakunnassa
toimii historiallinen toimi-
kunta ja historiallinen valoku-

va-arkisto.  Jos testamenttilah-
joituksen saaneella seurakun-
nalla tai yhteisöllä ei itsellään
ole asiantuntemusta ja kykyä
arvioida valokuvien, muistiin-
panojen, päiväkirjojen ja kir-
jojen merkittävyyttä, heidän
tulisi kääntyä näiden hiippa-
kuntamme virallisten toimi-
elinten puoleen tai ainakin
kysyä niiltä neuvoa.

Päällisin puolin tavallinen
perhealbumi saattaa sisältää
korvaamattomia valokuvia
vaikkapa seurakuntien alkua-

joilta, katolisten partio- ja
nuorisoyhdistysten tapaami-
sista tai pyhiinvaelluksista. Ne
olisi saatava talteen hiippa-
kunnan kuva-arkistoon. Päi-
väkirjat ja muistikirjat ovat
myös arvokasta aineistoa, jota
voi tarjota hiippakunnan ar-
kistolle tai Kulttuurikeskus
Studium Catholicumin his-
torialliselle kokoelmalle. Stu-
dium Catholicum voi ottaa
vstaan myös kirjoja. Sellaisia-
kin vanhoja valokuvia, jotka
eivät varsinaisesti liity kirkon

omaan  historiaan, vastaanot-
taa Suomen Valokuvamuseo
ja sotakuvia Sotamuseo. Suo-
men katolisella kirkolla ei ole
niin pitkää ja runsasta histori-
aa, että sitä kannattaisi varta
vasten hävittää. Olkaamme
siksi kaikki tarkkoina, että

kuvat ja tiedot kirkon histori-
asta saataisiin säilymään.

Markku Koponen
Helsingin hiippakunnan

historiallisen toimikunnan jäsen
Tukholma, Ruotsi

TERVETULOA  KARNEVAALEIHIN !
Lauantaina 25. helmikuuta iltamessun jälkeen n. klo 19 Pyhän Henrikin kated-
raaliseurakunnan seurakuntasalissa karnevaalit.

Ohjelmassa on: ruokatarjoilua, arpajaiset (ota mukaasi kolikkoja), jonkin ver-
ran pientä ohjelmaa, yhteislaulua (tanssiakin saa)

Lipun hintaan 15 euroa sisältyy kaikki ruoka ja juomat. Lippuja myydään kirk-
kokahveilla. Ilmoittautumiset ruoka- ja juomahankintojen takia 20.2. mennessä
puh. 239 1953 (Marja-Leena Rautakorpi) tai 050-3022 545 (Tuula Välimaa). Voi
ilmoittautua myös kirkkokahveilla.

Pyhän Henrikin Seura
Welcome to the carnival in St. Henry's parish-hall after the Mass on the 25th of February
at 19.00.

The price of the ticket including food and drinks is 15 euros. Tickets are sold at the
church coffee on Sundays. Please inform us (239 1953 Marja-Leena Rautakorpi or 050-
3022 545 Tuula Välimaa) by 20.2.. if you are going to attend.

The program: pleasant time together, community singing, lottery.
St. Henry's Society

Vaellus pyhän Ursulanjalanjäljissäjatkuu Puolaan
24.-28.5.2006

Krakova,Lipnica Murowana
(Ledóchowski-perheen asuinpaikka),

Wadowice
(entisen paavin kotikaupunki),

Czestochowa
(Mustan Madonnan pyhäkkö).

Tarkemmat tiedot (matkan hinta, lennot, majoituk-
set ja kuljetukset), lähetetään myöhemmin.
Ilmoittautmiset 28.2.2006 mennessä sähköpostitse:
urs.sis@pp.inet.fi tai postitse Ursuliinisisaret, Teh-
taankatu 2, 00140 Helsinki
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Ajassa

Retretti
Turun birgittalaissisarten talossa

isä Frans Vossin SCJ johdolla
pe 7.4. klo 18 — su 9.4. klo 14.

Aihe: Hiljaisen viikon liturgia pääsiäisen riemun valossa.
Ilmoittautumiset 27.3. mennessä: Birgittalaissisarten vieraskoti,
puh. 02-2501910, fax 02-2503078. Kaikki kiinnostuneet tervetu-
loa!

Benedikt XVI om världsfreden
Påven Benedikt XVI predika-
de på nyårsdagen i St.Peter. I
sin predikan nämnde han de
tre faktorer som enligt
honom utgör de största ho-
ten mot världsfreden : terror,
nihilism och fanatisk funda-
mentalism.

Han underströk i sin pre-
dikan att alla, enskilda, natio-
ner och internationella orga-
nisationer, inte minst FN, är
skyldiga att arbeta för rättvi-
sa, solidaritet och fred i den-
na värld som alltmera präglas
av globalisering.

Vid Angelusbönen efter
mässan påminde påven de
närvarande om att Jesus visat
oss, att endast kärleken leder
till fred och att den är fredens
innehåll.

Påvens nyårspredikan asso-
cierar till en essä som han sk-
rivit år 2004 då han ännu var

kardinal. Den torde tas med i
en bok som utkommer i
februari. I den behandlar han
behovet av re-evangelisering i
Europa.

Påven karakteriserar Euro-
pa som en främst kulturell
storhet vars inflytande
sträcker sig långt ut över de
geografiska gränserna, i syn-
nerhet till Nordamerika men
också till andra kontinenter.
Men säger han, trots att Eu-
ropa är kulturellt domineran-
de i världen i dag, har det en-
sidiga intresset för den tekno-
logiska utvecklingen på bekos-
tnad av traditionella kulturel-
la och religiösa värden åstad-
kommit ett värdevakuum.
För att utfylla detta har män-
niskor börjat söka sig till för-
colombianska religioner i
Amerika, islam och östlig
mystik.

Påven påtalar de låga födel-
setalen i Europa och ser dem
som ett tecken på att Europa
mist sin vitalitet och tro på
framtiden. Det beror på att
folk idag bekänner sig till ide-
ologier, som "ser anden som
en produkt av materien och
moralen som en produkt av
omständigheterna". Man har
förkastat kommunismens
ohållbara ekonomiska teorier
men inte frigjort sig från dess
syn på moral och religion.

Detta har dock inte varit
en naturnödvändig utveckling
utan är resultatet av vårt val.
Därför är det nu vår uppgift
att forma en ny framtid för
Europa vilken bör bygga på
tre fasta pelare: respekt för
människovärdet, äktenskap
och familj samt religion.

Kristendomen, säger
påven Benedikt, är alternati-

vet till ett Europa tyngt av ma-
terialism, sekularism och kul-
turelativism. Den är vårt ge-
mensamma arv som vi skall er-
bjuda till nytta för alla män-
niskor.

Enligt uppgifter från Vati-
kanen, utkommer påven Be-
nedikts första encyklika, som
har titeln "Gud är kärlek" i ja-
nuari. Han började skriva den
under sin ferie i de italienska

alperna och undertecknade
den på juldagen. Att den
ännu inte (19.1.) utkommit
torde bero på att han priori-
terat andra viktiga dokument.

Märta Aminoff
ur KO

(Encyklikan kom ut den
25.1.)

In memoriam:
Arkkipiispa Giovanni Ceirano
Monien suomalaisten tuntema arkkipiispa Giovanni Ceirano kuoli kotonaan Lagnascos-
sa, Italian Piemontessa, 30. tammikuuta. Hän toimi apostolisena nuntiuksena Pohjois-
maissa vuosina 1992-1999. Monsignore Ceirano oli syntynyt 20.7.1927.

Arkkipiispa Giovanni Ceirano muistetaan meillä erityisesti siitä, että hän vihki isä
Tuomo T. Vimparin diakoniksi Lohjan keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa vietetyssä
juhlallisessa messussa 15. elokuuta 1998. Tämä oli ensimmäinen kerta reformaation jäl-
keen, kun maamme keskiaikaisessa kirkossa vietettiin katolinen vihkimys.

Pohjois-Italiasta kotoisin ollut Giovanni Ceirano tunsi jo nuorena kutsumuksen pal-
vella Jumalaa ja kirkkoa pappina. Hän sai pappisvihkimyksen Saluzzon hiippakuntaa var-
ten vain 23-vuotiaana, mikä tosin siihen aikaan ei ollut aivan tavatonta. Suoritettuaan
kanonisen oikeustieteen tohtorin arvon ja Vatikaanin Paavillisen diplomaattiakatemian
isä Ceirano otettiin Pyhän istuimen diplomaattikunnan palvelukseen.

Paavillisena diplomaattina hän ehti palvella kaikilla mantereilla, mm. Boliviassa, Hai-
tilla, Itävallassa, Etelä-Afrikassa, Kongossa, Tansaniassa, Jerusalemissa ja Saksassa. Erityi-
sellä lämmöllä hän muisteli mieluusti työtehtäviään Pyhällä maalla, jonka kansojen koh-
talo oli jatkuvasti hänen rukouksissaan.

Paavi Johannes Paavali II nimitti Giovanni Ceiranon Tagasen titulaariarkkipiispaksi
21.12.1989 ja vihki hänet piispaksi Pietarinkirkossa 6.1.1990. Apostolisena nuntiuksena
arkkipiispa Ceirano palveli ensin runsaat kaksi vuotta Papua-Uudessa Guineassa ja sittem-
min Pohjoismaissa, mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle.

Aivan kuolemaansa asti arkkipiispa Ceirano toimi aktiivisesti pastoraalisissa tehtävis-
sä vieraillen erityisesti Piemonten seurakunnissa jakamassa vahvistuksen sakramenttia.
Viimeisten vuosiensa aikana hän vieraili myös useissa Neitsyt Marialle omistetuissa py-
hiinvaelluskeskuksissa eri puolella maailmaa.

Arkkipiispa Giovanni Ceirano jättää itsestään valoisan muiston aina joviaalina ja hy-
väsydämisenä Jumalan ja kirkon palvelijana, joka ei säästänyt voimiaan julistaessaan pap-
pina, piispana ja paavin edustajana evankeliumin vapauttavaa ilosanomaa kaukaisillakin
mantereilla. Näin hän todisti paavin huolenpidosta jokaista paikalliskirkkoa kohtaan sekä
työskenteli sen puolesta, että oikeudenmukaisuus, rauha ja kansojen hyvinvointi voisivat
edistyä tässä maailmassa. Levätköön hän rauhassa!

KATTArkkipiispa Giovanni Ceirano vihki Tuomo T. Vimparin diakoniksi Lohjankeskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa 1998.


