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Toimitukselta
Aikuista katolilaisuutta

Fides

”Maallisuusaate (laicismo, laicité) ja suvaitsemattomuus eivät ole paheita, jotka vaikuttavat Kirkkoon vain ulkoapäin.
On nimittäin olemassa myös
Kirkon sisäistä maallisuusaatetta [, joka] on luonteeltaan
vielä salakavalampaa kuin
ulkoiset hyökkäykset Kirkkoa
vastaan. Se toimii hiljaisesti
pyrkien katkerana purkamaan
myyteistä kristinuskon keskeiset tekstit, käytännöllisesti katsoen hävittämään kristillisen
moraalin sellaisen katolilaisuuden nimessä, joka kutsuu itseään
’aikuiseksi’, ’valistuneen’ uskon älylliseksi muotoksi.”

Seuraava lehti

Jos me olemme Jumalan lapsia, me olemme myös Kirkon lapsia; ja jos me olemme Kirkon lapsia, on meidän kuunneltava
Kirkon, äitimme, ääntä. Tuon äänen me kuulemme parhaiten syventyneinä rukoukseen, katumuksen, kääntymyksen ja
syntien anteeksisaamisen salaisuudessa, Herran pöydässä ja
välittäessämme rakkautta lähimmäistemme keskuuteen.
Todellinen aikuinen katolilainen tutustuu omaan uskoonsa.
Nyt siihen on jälleen tarjolla myös uusi tie, kun Katolinen
tiedotuskeskus on julkaissut Vatikaanin II kirkolliskokouksen konstituutiot yksissä kansissa. Lukuiloa!
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Niinhän se on. Usein kuvittelemme olevamme fiksumpia
kuin Kirkko itse, kuin eduskunta, kuin presidentti... MINÄ
olen lopulta aina oikeassa. Ja kuitenkin meidän pitäisi kristittyinä elää juuri toisella tavalla: meidän pitäisi antaa Jumalan
astua sisään elämäämme, käyttää meitä työkaluinaan todellisen hyvän tuomiseksi tähän maailmaan. Ja tämän Jumalan
tahdon me kuulemme yhtä sitovasti kuin aina ennenkin
Kirkon opetusviran opetuksesta.

TOIMITUKSELTA

10/2006

Näin kirjoittaa tunnetun italialaisen kommentaattorin välittämänä elokuun numerossa Civiltà Cattolica -lehti. Sitä
julkaisevat jesuiitat Roomassa, ja sen artikkelien kerrotaan
olevan etukäteen Vatikaanin valtiosihteeristön hyväksymiä.
Aikuinen katolilaisuus on omituinen ilmiö. Siihen vetoavat
monet katoliset poliitikot eri puolilla maailmaa, kun he tekevät valintoja, jotka ovat yksiselitteisesti ristiriitaisia jopa katolisen uskon keskeisen sisällön kanssa. Siihen vetoavat monet
tavallisetkin katolilaiset, jotka ottavat itselleen omantunnon
vapauden tehdä ja ajatella uskon ja moraalin asioista mitä
tahansa, välittämättä siitä, mitä kirkko opettaa. Ja kuitenkin
Herra kutsui meitä olemaan lasten kaltaisia.
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Uutisia

Angela Merkel vieraili pyhän isän luona
Saksan liittokansleri Angela
Merkel vieraili paavi Benedictus XVI:n luona Castelgandolfossa elokuun lopussa.
”Me puhuimme intensiivisesti maailman poliittisesta
tilanteesta, erityisesti KeskiAasiasta ja siitä, kuinka maailmanyhteisö toimii Iranin
suhteen”, liittokansleri Merkel
sanoi keskusteltuaan paavin
kanssa tämän kesäpalatsissa
Castelgandolfossa. Turistit ja

pyhiinvaeltajat osoittivat suosiotaan Merkelille, kun hän
poistui palatsista, joka sijaitsee
vuoristossa Rooman lähistöllä.
Saksa kuuluu YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen eli USA:n, Ranskan Iso-Britannian, Venäjän ja
Kiinan lisäksi ryhmään, joka
käsittelee Irania ja sen ydinohjelmaa. Vatikaani vaati heinäkuussa, että ydinkriisi Iranin

kanssa täytyy ratkaista diplomatian keinoin ja käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia
apuneuvoja.
Paavin ja Angela Merkelin
keskustelussa käsiteltiin myös
uskonnonvapautta ja Euroopan identiteettiä, jota Merkelin sanoin “kristinusko on
leimannut”.
”Puhuimme myös uskonnonvapaudesta ja ennen kaikkea Euroopasta. Korostin, että

me tarvitsemme eurooppalaista identiteettiä sopimuksen,
perustuslain muodossa. Sanoin myös selvästi, että mielestämme on perustavanlaatuista
ja painavaa, että perustuslaki
mainitsee kristinuskon ja Jumalan, sillä kristillisyys on
leimannut Eurooppaa ratkaisevalla tavalla. Paavi on julkaissut tärkeitä dokumentteja
ja kirjoja tästä asiasta ja minä
viittasin niihin, sanoi Merkel.
SIR

on

Paavi Baijeriin
Keskustelu jatkuu Münchenissä, kun paavi vierailee kotiseudullaan Baijerissa 9.-14. syyskuuta.
”Olemme hyvin iloisia, että
voimme vastaanottaa paavin
vierailun”, sanoi Angela Merkel.
Paavi Benedictus XVI vierailee Saksassa nyt toisen kerran sen jälkeen, kun hänet
valittiin paaviksi
19. huhtikuuta 2005. Joseph Ratzinger opiskeli Münchenissä ennen sitä, kun hänestä tuli pappi, ja hän oli
myöhemmin arkkipiispana
samassa kaupungissa.
Angela Merkel vieraili paavin luona delegaatiossa, johon
kuului kuusi henkeä, mm.
Christoph Heusgen, joka valmistelee paavin vierailua Saksaan. Angela Merkel kertoi itse
lehdistölle, että hän keskusteli
paavin kanssa kaikkiaan 40
minuuttia.
Merkel on syntyjään protestanttisen papin tytär, joka
varttui Itä-Saksassa kommunistiaikana. Siksi monille on
tullut yllätyksenä se karriääri,
jonka hän on tehnyt Saksan
kristillisdemokraattisessa puolueessa, jolla on vahvat katoliset juuret.
KATT/RV

Påven besöker hemtrakter i
Bayern 9-14 september
Den 19 augusti offentliggjordes programmet för Benedikt
XVI:s resa til hemtrakterna i
Bayern 9-14 september, då han
besöker München, Regensburg, Altötting och Marktl am
Inn. Var och en av dessa städer
har sin egen plats i den blivande påven Joseph Ratzingers liv:
han föddes i Marktl am Inn,
bodde i Altötting, var ärkebiskop i München, och i Regensburg bror hans bror Georg.

Några punkter på programmet: resan början i München
där påven möter presidenten Horst Köhler och förbundskansler Angela Merkel.
En utomhusmässa i närheten
av München förväntas samla
hundratusentals människor.
Den 11 september besöker helige fadern mariavallfartsorten
Altötting. Samma dag besöker
påven sin hemstad Marktl am
Inn vid gränsen till Österrike

och den kyrka där han döptes.
Därifrån beger han sig till Regensburg där han nästa dag på
nytt samlar stora skaror till en
utomhusmässa.
Den 13 september har
påven lagt in en privat dag
tillsammans med brodern Georg.
Dagen därpå flyger han
från München tillbaka till
Rom.
KATT/RV

Oslon katedraali 150 vuotta
Oslon katolinen piispankirkko, Pyhän Olavin katedraali,
täytti elokuun 24. päivänä 150
vuotta. Kirkko oli alun perin
ensimmäinen katolinen seurakuntakirkko Norjassa reformaation jälkeen.
Kirkon juhlassa puhunut
Oslon tuore piispa Bernt
Eidsvig Can.reg. totesi mm.,
että ”emme juhli tätä rakastamaamme kirkkoa siksi, että se
olisi arkkitehtonisesti loistelias
tai että sen aarteet olisivat arvokkaat, vaan siksi, että se on
rukouksen talo ihmisille, jotka
tulevat kaikkialta ja puhuvat
kaikkia kieliä”.

Piispa Eidsvig painotti
myös, että on tärkeää nähdä
kirkko tietynlaisena isänmaana, varsinkin, kun Norjan
kirkossa on suuri joukko maahanmuuttajia.
Juhlamessu, jonka piispa
Eidsvig vietti yhdessä edeltäjänsä piispa Gerhard Schwenzerin SSCC ja Trondheimin
piispa-prelaatin Georg Müllerin SSCC kanssa, oli kerännyt
täyteen kirkon penkit. Siihen
osallistui myös Oslon kaupungin ja diplomaattikunnan
edustajia.
KATT/RV
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Uutisia
Academicum Catholicum vietti 70-vuotisjuhlia
Academicum Catholicum
ry/rf vietti 70-vuotisjuhliaan
lauantaina 26.8.2006 helsinkiläisessä ravintola Töölöntorpassa. Juhlat alkoivat juhlaseminaarilla, johon osallistui
noin 50 kuulijaa, katolilaisten
lisäksi erityisesti luterilaisia
pappeja.
Seminaarin pääpuhuja oli
Michael Weninger, EU:n komission puheenjohtajan neuvonantaja, jonka vastuualueena on vuoropuhelu uskontojen, kirkkojen ja vakaumusten
kesken. Hänen aiheenaan oli
Uskontojen ja kirkkojen vuoropuhelu EU:ssa. Weninger
oli tullut Suomeen jo alkuviikosta ja tavannut täällä arkkipiispa Leon ja arkkipiispa Jukka Paarman sekä juutalaisen
seurakunnan ja muslimiyhteisön edustajia. Hän on työnsä

puolesta tavannut lähes kaikki
Euroopan uskonnolliset johtajat..
Muut puhujat olivat Newman-instituutin johtaja, isä
Philip Geister SJ Ruotsista,
jonka aiheena oli paavi Benedictus XVI teologina, suurlähettiläs Antti Hynninen, joka
kertoi Suomen diplomaattisista suhteista Pyhään istuimeen
sekä Jan-Peter Paul, jonka
aiheena oli katolinen kirkko
ja EU. (Paulin esitelmä löytyy
tämän lehden sivuilta 12-13.)
Esitelmät olivat hyvin antoisia ja avasivat monia uusia
näköaloja. Seminaari oli hyvin
onnistunut ja kuulijat tyytyväisiä.
Seminaarin jälkeen seurasi
kukkien lasku Hietaniemen
hautausmaalla isä Wilfrid
von Christiersonin ja profes-

sori Jarl Gallénin haudoilla.
Isä Teemu Sippo SCJ piti isä
Christiersonin haudalla myös
rukoushetken.
Hautausmaalla käynnin
jälkeen alkoi juhlaillallinen,
jonka aikana pidettiin muutamia puheita. AC sai myös
tilaisuudessa kaksi kunniajäsentä, joiksi kutsuttiin Märta
Aminoff ja Jaakko Airava.
Academicum Catholicumin 70-vuosijuhlan kunniaksi
ilmestyi myös kirja nimeltään
Rakastakaa kirkkoa! Kirjaan
on koottu lähinnä 1990-luvulla AC:ssä pidettyjä esitelmiä
suomeksi ja ruotsiksi sekä yksi
englanniksi. Tämä oli kuulemma ensimmäinen kerta, kun
AC:n juhlakirja ilmestyi juhlapäiväksi. AC myy kirjaa 10
euron hintaan.
KATT

Tärkeää kirjallisuutta!
KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS
Yli 800-sivuinen, keskeinen perusteos katolisesta uskosta. Kuuluu jokaiseen katoliseen
kotiin.
Hinta noudettuna 45 euroa, postitettuna 53
euroa.

Birgittalaisoblaattien retretti
Turun birgittalaisluostarissa
Pe 6.10.- su 8.10.2006
Johtajana isä Teemu Sippo SCJ
Aiheena Jumalan rakkaus
Retretti alkaa perjantaina klo 18 iltapalalla ja päättyy sunnuntaina klo 14. Retretin hinta 80 € (sis. ateriat ja majoituksen).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaisluostariin, puh.
(02) 2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi. Tervetuloa!

Ekumeeninen retretti
Birgittalaisluostarissa Turussa
järjestetään 21.-24.9.2006
henkilökohtaisesti ohjattu
ekumeeninen retretti.
Ohjaajina ovat Thereza Jezl CPPS, Ritva Uhinki ja Elina
Grönlund. Hinta 90 € + 40 € varausmaksu. Ilmoittautuminen 20.8. mennessä Elina Grönlund, Uudenkylänkatu 4
B 91, 33530 Tampere, puh. 03-253 0935. Retretin aikana
on mahdollisuus sekä katoliseen (kirkkoherra Peter Gebara
SCJ) että luterilaiseen (pastori Leena Rantakokko) messuun
ja ehtoolliseen.
EKUMEENINEN PYHIINVAELLUS
VALAMOON 7.-8.10.
Ohjelma: Lähtö lauantaina klo 8 Tampereen ortodoksisen
kirkon edestä Tuomiokirkonk. 27. Majoittuminen Uuden Valamon luostariin. Sunnuntaina on mahdollisuus vierailla Lintulan nunnaluostarissa. Paluu Tampereelle klo 21 mennessä.
Hinta: 80€/henkilö 3-4 hengen vierasmajan huoneissa, hotellihuonemajoituksesta lisämaksu yhden hengen huoneissa 40€
(paketti 120€) ja kahden hengen huoneissa 20€ (paketti 100€)
Hintaan sisältyy: Bussikuljetus Tampere – Heinävesi – Tampere;
lauantaina päivällinen, sunnuntaina aamupala ja lounas.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautua voi 5.9. mennessä maksamalla
pakettihinnan Valamon Ystävät ry/Tampereen osaston tilille
Nordea 114630-1013199. Maksutietoihin on merkittävä osoitetiedot ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

VATIKAANIN II KIRKOLLISKOKOUS
KONSTITUUTIOT

Yhteyshenkilö: Eija Kallonen eija.kallonen@koskiklinikka.fi,
puh. 0503532611. Matkan järjestäjä: Valamon Ystävät ry/Tampereen osasto

Kirkolliskokouksen tärkeät konstituutiot vihdoin yksissä kansissa. Tätä kirjaa seuraa ensi
vuonna konsiilin muiden tekstien, myös ennen suomeksi julkaisemattomien, kokoelma.
Yli 400 sivua. Ilmestyy syyskuun alussa.

LASTENKERHO
4-, 5-, 6-vuotiaille

Hinta noudettuna 20 euroa, mahdolliset postituskulut 6 euroa.

Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.
Tapaamme su 10.09.06 klo 10.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A

MUITA AJANKOHTAISIA KIRJOJA
Benedictus XVI: kiertokirje Deus caritas est, 8 euroa
Kalevi Vuorela: Vuosi vuodelta, 12 euroa
Märta Aminoff: Guds vänner, 18 euroa
Koululaisen rukouskirja, 7 euroa
Peter Kreeft: Paluu hyveeseen, 17 euroa.
Kaikki tämä ja paljon muuta Katolisesta tiedotuskeskuksesta,
puh. 09-6129470, www.catholic.fi/kirjamyynti
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Seuraavat lastenkerhon päivät ovat
8.10.06 klo 10.30
12.11.06 klo 10.30
10.12.06 klo 10.30
7.1.07 klo 10.30
11.2.07 klo 10.30
11.3.7 klo 10.30
14.4.7 (la) klo10.30
13.5.07 klo 10.30

Oremus
“He palvelevat rohkeasti, itseään ajattelematta. Millä
tahansa tavalla he käyttävät elinaikansa minun kunniakseni, he ovat onnellisia ja löytävät hengellisen rauhan
ja levon.
Miksi? Koska he valitsivat minun palvelemiseni, ei
omalla tavallaan vaan minun tavallani. Niin lohdutuksen aika on heille samanarvoinen kuin koetuksen aika,
menestys samanarvoinen kuin vastoinkäyminen. Toinen on samanarvoinen toisen kanssa, koska he löytävät
minun tahtoni kaikesta eivätkä ajattele muuta kuin
mukautumistaan tähän tahtoon, missä tahansa he löytävät sen.”

Pyhä Katariina Sienalainen: Dialogi, 77

J

umala, sinä lähetit
ihmiseksi tulleen
Poikasi meidän pelastajaksemme.
Suo että hän, joka
syntyessään säilytti ja
pyhitti äitinsä neitsyyden, puhdistaisi myös
meidät synneistämme
ja tekisi nämä uhrilahjat sinulle otollisiksi.
Tätä pyydämme saman
Poikasi Kristuksen,
meidän Herramme,
kautta.
Uhrilahjarukous autuaan
Neitsyt Marian syntymän
messusta (8.9.)

Kristus talar till Birgitta
Jag är den Gud och Herre, som du dyrkar.
Jag är den, som med min makt uppehåller himmel och jord,
ty av några andra ting eller pelare uppehålls de inte.
Jag är den som dagligen såsom sann Gud
och sann människa offras på altaret
under brödets gestalt.
Jag är densamme, den som har utvalt dig.
Hedra min Fader!
Älska mig!
Lyd min Ande!
Överlämna dig åt min moder
såsom åt din härskarinna!
Hedra alla mina heliga!
Håll dig till den rätta tro som han skall lära dig,
han som i sig erfor en kamp mellan de två andarna,
lögnens och sanningens, men segrade genom min hjälp.
Bevara den sanna ödmjukheten!
Vad är den sanna ödmjukheten, annat än
att lova Gud för de goda ting han givit.

Sunnuntait ja juhlapyhät
3.9. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L 5 Moos. 4: 1-2, 6-8
Ps. 15: 2-3a, 3bc-4ab, 5. Ks 1a
2L Jaak. 1: 17-18, 21b-22, 27
Ev. Mark. 7: 1-8, 14-15, 21-23
10.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 35: 4-7a
Ps. 146: 7, 8-9a, 9bc+10. Ks 1
2L Jaak. 2: 1-5
Ev. Mark. 7: 31-37
17.9. KIRKKOVUODEN 24. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 50: 5-9a
Ps. 116: 1-2, 3-4, 5-6, 8-9. Ks 9
2L Jaak. 2: 14-18
Ev. Mark. 8: 27-35
24.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Viis. 2: 17-20
Ps. 54: 3-4, 5, 6+9. Ks 6b
2L Jaak. 3: 16 - 4: 3
Ev. Mark. 9: 30-37

Rukouksen
apostolaatti
Syyskuu
Rukoilemme, että kaikki ne, jotka työskentelevät
tiedotusvälineissä, toimisivat omaatuntoaan kuunnellen ja vastuullisesti.
Rukoilemme, että lähetysmaissa koko Jumalan
kansa ymmärtäisi, että sen
jatkuva kasvattaminen koituu sen omaksi hyödyksi.
Lokakuu
Rukoilemme, että
kaikki kastetut kypsyisivät
uskossaan ja ilmaisisivat
selvästi, ehjästi ja rohkeasti
omassa elämässään.
Rukoilemme, että maailman lähetyspäivä johtaisi
kiinnostukseen ja yhteistyöhön lähetystyötä kohtaan.

Böneapostolatet
September
Vi ber, att de som verkar inom massmedia använder dessa medier samvetsgrant och ansvarsfullt.
Vi ber, att hela Guds
folk i missionsländerna må
förstå att en kontinuerlig
fortbildning hör till dess
viktigaste angelägenheter.
Oktober
Vi ber, att alla de som
är döpta mognar i sin tro
och uttrycker den genom
tydliga, sammanhängande
och modiga beslut i livet.
Vi ber, att firandet av
Världsmissionsdagen leder
till en anda av engagemang
för och samverkan i mission.

ur: Böner ur den heliga Birgittas uppenbarelser
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Pyhimys
Den heliga kejsarinnan Helena
Den heliga kejsarinnan Helena, Konstantin den stores
mor föddes troligen omkring
år 250 som en världshusvärds
dotter i Drepanum i Bitynien,
öster om Bosporen. Där träffade henne en ung romersk
general Konstantius Klorus
och gifte sig med henne. Efter
några år födde hon honom sonen Konstantin känd under
namnet den store. Är 292 blev
Konstantius caesar och då såg
han sig av politiska skäl tvungen att överge Helena och gifta
sig med dottern till en annan
caesar. Konstantin fick dock
stanna hos sin mor, som han
var mycket fäst vid, under sin
barndom. Därefter tog fadern
över och fick honom in på den
militära banan. Han var alltså
utbildad och mogen att överta
posten som caesar vid faderns
död år 306. 18 månader senare
blev han en av rikets tre kejsare.
Hans område var Väst-Europa
men han började genast med
kejsarsporten att besegra sina
medkejsare. Vid den milviska
bron över Tibern besegrade
han 312 kejsar Maxentius. Därefer delade han och Licinius
riket mellan sig. Konstantin
fick den västra delen och Licinius den östra. Men snart blev
det krig mellan dem och 324
blev Licinius besegrad. Konstantin var nu herre över hela
det romerska riket.
Redan år 313 hade han fått
ut ett toleransedikt till förmån
för de kristna och nu gick han
vidare till att förbjuda hedendomen. Helena hade i något
skede, när hon närmade sig
60 års åldern blivit kristen.
Sedan Konstantin efter att
han blivit kejsare kallat henne
till hovet och utnämnt henne
till kejsarinna, använde hon
statliga pengar till hjälp för de
fattiga och till att bygga kyrkor
med. Då Konstantin blivit
herre även över Öst-Rom ville
Helena genast fara till det Heliga Landet för att besöka de
platser där Kristus levat. Konstantin gav henne pengar och
fullmakter för att underlätta

hennes resa, hon var ju nästan 80 år och även för att hon
genom rika gåvor skulle göra
folket välstämt mot honom.
Hon reste energiskt omkring
och lät bygga kyrkor på olika
orter. Bland annat lät hon
bygga en kyrka över födelsegrottan i Betlehem. Den har naturligtvis blivit förstörd, men
den nuvarande står på samma
plats och genom en lucka i
kyrkans golv kan man se an
bit av mosaikgolvet i hennes
kyrka. På Oljeberget lät hon
också bygga en kyrka. Men det
hon längtade efter var att hitta Kristi kors. Man hade nu
rivit de avguda-bilder romarna
ställt upp vid Golgata så där
var intet utom stensplitter som
hindrade och hon satte igång
utgrävningar på platsen och
till de flestas häpnad hittades
korset och även spikarna. När
hon skickat bud till Konstantin om korsfyndet blev han entusiastisk och gav order om att
bygga en stor kyrka på platsen.
När man började jämna marken kring och framför kyrkan
hittades även Kristi grav. Hon
delade sina fynd med Jerusalems biskop och av sin egen
andel förde hon på hemvägen
spikarna från korset till Konstantin som satte en av dem i
sitt diadem. Därefter for hon
antagligen hem till Rom där
hon placerade sin del av Kristi kors. Hon dog år 329 i sin
sons armar så hon måste ha
förenat sig med honom i Konstantinopel. Men på sin egen
begäran blev hon begraven i
Rom. Hennes festdag är 18.8.
och en knapp månad senare
14.9. firar vi korsets upphöjelse till vilken hon fick medverka så effektivt. I den roliga
roman om Helena som Evelyn
Waugh skrivit, säger han att
hon var lycklig över att Gud
gett henne en stadig klabb att
slå i huvudet på överkloka filosofer. Hon var en kvinna som
hade sinne för det konkreta.
Märta Aminoff

Elomarkkinat Henrikissä
syyskuun 3. päivänä, eli syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina
klo 11.00 - 14.00. Tuotto menee katedraalin ikkunoiden korjausrahastoon. Tarjolla ruokaa ja juomaa, kirjoja, arpajaiset,
kirpputoripöytä ynnä runsaasti muuta mukavaa elonkorjuuaikaan sopivaa ostettavaa. Kaikki katedraaliaan rakastavat
tervetuloa!
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Piispamme saar
Rakkaat veljet ja sisaret!
Tänään viettämällämme juhlalla on aivan erityinen merkitys hiippakunnallemme. Me
tulemme eri seurakunnista
tänne kauniiseen paikkaan tavataksemme toisiamme. Meitä ei ole kovin paljon, mutta
olemme kuitenkin hyvä pieni
lauma. Määrät eivät ole tärkeitä. Ne eivät kerro kaikkea,
eivät ainakaan kirkosta, jota ei
voi mitata tai arvioida sosiologisin kriteerein. Kirkko elää
Jumalan armosta ja uskosta.
Meitä eivät tuoneet tänne inhimilliset, vaan uskonnolliset
vaikuttimet. Tulemme tänne
uskovina ihmisinä, paikalliskirkon jäseninä. Tulemme Stella
Marisiin oppiaksemme tuntemaan toisiamme paremmin,
mutta myös antaaksemme yhdessä todistuksen uskostamme. Emme halua, että kukaan
kirkossamme kokee tulleensa
jätetyksi yksin. Emme myöskään halua elää uskoamme
erossa muista katolilaisista. Ei
kukaan elä vain itseään varten,
usko omaa yksityistä uskoaan
tai jää yksin ongelmiinsa.
Kirkko muodostaa aidon
perheen, jonka Jeesus Kristus
kokoaa ympärilleen. Meidän
pitää olla toisillemme oikeita
veljiä ja sisaria ensimmäisten
kristittyjen antaman esikuvan
mukaan. Apostolien teoissa
kerrotaan kuinka syvästi kristityt elivät tätä yhteyttä: ”Koko
uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei
pitänyt omanaan sitä, minkä
omisti, vaan kaikki oli heille
yhteistä. […] Kukaan ei kärsinyt puutetta” (Ap. t. 4:32-34).
Tietoisuus ja kokemus yhteisyydestä on hyvin tärkeä ja
erityisesti meidän aikanamme, jolle on ominaista individualismi ja anonymiteetti.
Teologiselta kannalta kirkko
ei ole yksinäisten ja nimettömien ihmisten joukko. Se on
yhteisö, jolla on yksi sydän ja
yksi sielu. Ihminen saavuttaa
myös pelastuksensa yhteisössä.
Vatikaanin toinen kirkolliskokous lausuu siitä: ”Kaikkina
aikoina ja jokaisessa kansassa
se, joka pelkää Jumalaa, ja tekee vanhurskautta, on hänelle
otollinen (vrt. Ap.t. 10:35). Jumala ei kuitenkaan halunnut

Paimenelta
arvitsemme yhteisöä
osoittaaksemme rakkautta
na hiippakuntajuhlassa Stella Marisissa 12.8.2006
pyhittää ja pelastaa ihmisiä yksitellen, ilman minkäänlaista
keskinäistä yhteyttä, vaan hän
halusi tehdä heistä kansan,
joka tuntisi hänet totuudessa
ja palvelisi häntä pyhyydessä”
(Lumen gentium, 9).
Miksi kirkollinen yhteisö
on tärkeä pelastuksen saavuttamiseksi? Asia ilmenee pelastuksen välineiden luonteesta.
Mitään seitsemästä sakramentista ei voi viettää yksin.
Jonkun on kastettava meidät.
Pappi toimittaa meille vahvistuksen, synninpäästön ja sairaidenvoitelun sakramentin.
Kaksi kristittyä aviopuolisoa
jakavat keskenään avioliiton
sakramentin. Pappi voi tosin
viettää yksin pyhää messua,
mutta hän ei tee sitä koskaan
vain itsensä, vaan koko Jumalan kansan hyväksi. Jotta voimme elää totuudessa, tarvitsemme myös paavia ja piispojen
kollegiota.
Nämä ovat siis tärkeitä osatekijöitä, jotka näyttävät mitä
kirkkoyhteisö tarvitsee saavuttaakseen pelastuksen. Mutta
siinä ei ole kaikki. Yksi hyvin
tärkeä elementti puuttuu.
Apostoli Paavali kirjoittaa siitä: ”Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin
kaikki salaisuudet ja kaiken
tiedon ja vaikka minulla olisi
kaikki usko, niin että voisin
siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi
mitään” (1. Kor. 13:2). Olen
jo monta kertaa painottanut
saarnoissani, että tunne ei ole
vielä oikeaa rakkautta. Aito
rakkaus ilmenee konkreettisissa teoissa, itsensä antamisessa,
juuri niin kuin Jeesus sanoi:
”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että
antaa henkensä ystäviensä
puolesta” (Joh. 15:13).
Kun ymmärrämme rakkauden merkityksen, ymmärrämme myös, että tarvitsemme yhteisöä osoittaaksemme
rakkautta. Kun on yksin, elää
vain itseään varten. Silloin voi
rakastaa vain itseään; olla itserakas, egoisti. Sellainen elämäntapa on vieras kristinuskolle. Yhtä vieraita ovat kaikki
individualismin muodot.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Yhteisönä eläminen ei rajoitu
vain maan päällä olevaan kirk-

koon. Me elämme yhteydessä
myös Jumalan ja taivaallisen
kirkon kanssa eli kaikkien
pelastettujen kanssa. Katekismuksessa puhutaan tästä yhteydestä seuraavasti: ”Aina siihen asti, kunnes Herra saapuu
[…] toiset hänen opetuslapsistaan vaeltavat maailmassa,
toiset ovat eronneet tästä elämästä ja heidät puhdistetaan
[kiirastulessa], kun taas toiset
katselevat jo kirkkaudessa yhtä
ainoata kolmiyhteistä Jumalaa
sellaisena kuin hän on” (KKK
954).
Kirkko siis opettaa, että
maan päällä oleva ja taivaallinen kirkko eivät ole toisistaan
erillisiä, vaan ne ovat yksi yhteisö (vrt. KKK 955). Uskontunnustuksessa lausumme tämän
totuuden, kun tunnustamme
pyhien yhteyden.
Mutta onko tämä yhteys vain teologinen ajatus vai
onko se konkreettista todellisuutta? Raamattu, kirkko ja
teologia opettavat, että tämä
yhteys on todellisuutta ja se
tulee ilmi rakkaudessa. Mitä
tämä rakkaus maan päällä
olevan ja taivaallisen kirkon
välillä on? Mitä me voimme
maan päällä tehdä taivaallisen
kirkon hyväksi ja mitä taivaassa olevat pyhät tekevät meidän
hyväksemme?
Me emme vain vaali heidän
muistoaan, jotka ovat taivaassa

(KKK 957). Me kunnioitamme heitä heidän pyhän elämänsä tähden. Näin tehden
me rukoilemme Jumalalta sitä
armoa, joka on tehnyt sisarillemme ja veljillemme mahdolliseksi saavuttaa pelastuksen
ja joka on tehnyt heistä pyhiä. Me kunnioitamme pyhiä
heidän antamansa esimerkin
vuoksi.
Vielä kiirastulessa olevien
sisarien ja veljien puolesta meidän on rukoiltava ja uhrattava
katumustöitä ja hyviä tekoja.
Meidän täytyy pyytää, että heidän puolestaan vietetään pyhää messua. Sillä tavalla me hyvitämme niitä vääryyksiä, joita
he ovat tehneet maanpäällisen
elämänsä aikana, mutta joita
he eivät ole silloin katuneet.
Nämä ovat varmasti suurimpia
rakkauden tekoja kuolleiden
veljiemme hyväksi. He kärsivät
hyvin paljon kiirastulessa, koska he tietävät jo täysin kuinka pyhä ja kaunis Jumala on.
Siksi he kokevat mitä suurinta
kaipausta sovintoon Jumalan
kanssa, joka on korkein hyvyys. He eivät kuitenkaan voi
olla täysin Hänen kanssaan,
koska eivät ole vielä sen arvoisia. Meidän apumme lyhentää
heidän puhdistumistaan ja sovinnon odottamista Jumalan
kanssa (vrt. KKK 958).
Miten taivaallinen kirkko
osoittaa rakkautta meitä koh-

taan? Pyhät astuvat jatkuvasti
Jumalan eteen meidän puolestamme. Ansioittensa tähden
he voivat Jumalan luona rukoilla hartaasti meille armoa.
Kunnioittamalla ja rukouksillamme me pyydämme heidän
puoltorukouksiaan Jumalan
edessä. Ja me voimme luottaa
taivaallisen kirkon runsaaseen
apuun.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Tänään viettämämme Neitsyt
Marian taivaaseen ottamisen
juhla kertoo juuri tästä yhteydestä maan päällä olevan
kirkon ja taivaallisen kirkon
välillä. Tähän yhteyteen luottaen olemme viime vuonna
vihkineet hiippakuntamme ja
itsemme Marian tahrattomalle
sydämelle. Ilman tätä yhteyttä
tekomme olisi ollut täysin vailla mieltä. Muistakaamme, että
tämän vihkimisen vaikutus on
sitä todellisempi ja ilmeisempi,
mitä syvemmin me itse elämme yhteydessä taivaalliseen
Äitiimme. Aamen.

S

aarnan lopuksi minulla
on vielä yksi tärkeä asia.
Muutama viikko sitten Suomessa olevat Birgittalaissisaret
viettivät juhlaa. Heinäkuussa
oli kulunut kaksikymmentä
vuotta siitä, kun he saapuivat
maahamme ja aloittivat täällä toimintansa. Sisaret ovat
asettuneet nyt kolmelle paikkakunnalle, joista tärkeimmät
yhteisöt ovat Turussa ja Stella
Marisissa. Myös Helsingissä
sisarilla on pieni yhteisö. Rakkaat Birgittalaissisaret! Yhdessä kaikkien uskovien kanssa
kiitämme teitä sydämellisesti
palvelustanne tässä paikalliskirkossa! Toivotamme Jumalan siunausta toiminnallenne
myös tulevaisuudessa ja yhdessä teidän kanssanne rukoilemme monia uusia kutsumuksia.
Paljon, paljon kiitoksia teille!
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Olavin seurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2.
su ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja tai
perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke, la
19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen
mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@
catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; su 11.30 messu
(1. su ruotsi; 2. su englanti; 3. su vietnami, 4. su englanti; 5. su saksa), kirkkokahvit;
18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, to, pe 18.00 iltamessu; 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@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/
Mass in English or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu.
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon 18.00 (sisarten
kappelissa/in sisters’ Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00,
la/Sat 18.00. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please check the
schedule on the information board or at: olavi.catholic.fi).
TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in
English. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@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 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio 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.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua
ja sopimuksen mukaan.
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2.9. la 15.00-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
7.9. to 18.00 CSC: ruusukko ja messu
9.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
16.9. la 9.30 messu pyhiinvaellukselle,
pyhiinvaellus Hattulaan, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
21.9. to 18.00 CSC: ruusukko ja messu
23.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 17.9. su 16.00
Tikkurila: 24.9. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
2.9. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten, 18.00 aattomessu
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi,
18.00 iltamessu
5.-6.9. ti-ke Ei messua kirkossa! Papit kokouksessa.
9.9. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 18.00 aattomessu
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
16.9. la 18.00 aattomessu
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
piispanmessu suomeksi, vahvistuksen
sakramentti, 12.00 messu vietnamiksi,
18.00 iltamessu
23.9. la 18.00 aattomessu
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora -----------------

TURKU
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
1.9. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
2.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu latinaksi
9.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
10.9. su kirkkovuoden 23 sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
12.9. ti 19.00 miestenpiiri
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
19.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri
23.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Pori: 1.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
Ahvenanmaa: 9.9. la 10.00 messu

2.9. la 18.00 English Mass
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu
4.9.-6.9. SCJ-pappien kokous Stella Mariksessa, ei messuja kirkossa
8.9. pe Autuaan neitsyt Marian syntymä,
juhla: 7.00 messu, 18.00 messu Kiteellä
(paikka: Bayerin luona)
9.9. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu
Varkaudessa, 18.00 English Mass
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
14.9. to Pyhän ristin ylentäminen, juhla:
7.00 messu, 14.00 Seniorien kokous
16.9. la lauantaikurssi: 12.15 messu, 18.00
English Mass
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu
23.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa,
18.00 English Mass
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
----------------- Diaspora ----------------Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 8.9.
(Huom! Bayerin luona); 13.10.; 10.11.;
1.12. pe 18.00 messu
Joensuu (ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu
32): 9.9.; 14.10.; 11.11.; 2.12. la 11.00 messu, 9.45 uskonnonopetus
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 9.9.;
14.10.; 11.11.; 2.12. la 16.00 messu
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 10.9.; 15.10.; 12.11.; 3.12.
su 16.00 messu
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu
11): 23.9.; 28.10.; 25.11.; 16.12. la 11.00
messu, 9.45 uskonnonopetus
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snellmaninkatu 8): 24.9.; 29.10.; 26.11.; 17.12.
su 16.00 messu
Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä syksyllä 2006:
26.8.; 16.9.; 21.10.; 18.11.; 9.12.
Seniorit:
14.9.; 19.10.; 16.11.; 14.12.

Starting 2.9., Mass will be offered
in English every Saturday at 18.00.
Welcome!
TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
9.9 la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
13.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, kirkkomme nimikkojuhla,
14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 3.9.;
1.10. su klo 15.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 24.9.; 29.10.
su klo 16.00
Kurikka (Pyydä osoite kirkkoherralta): 2.9.;
16.9.; 30.9. la klo 18.30
Lapua (Pyydä osoite kirkkoherralta): 2.9.;
16.9.; 30.9. la klo 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): 2.9.; 16.9.; 30.9.
la klo 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): 2.9.; 16.9.; 30.9. la
klo 16.00

Kalenteri
KOUVOLA

KESKUKSET

Pyhän Ursulan seurakunta

Stella Maris

1.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00
adoraatio ja Jeesuksen Pyhän Sydämen
messu
2.9. la 16.00 messu Lahdessa, uskonnonopetus Lahdessa klo 14-16
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
messu
7.9. to 18.00 iltamessu
8.9. pe Autuaan neitsyt Marian syntymä:
18.00 messu
9.9. la 13.00 perhemessu
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00
messu
14.9. to Pyhän ristin ylentämisen juhla:
18.00 messu
15.9. pe Jeesuksen äidin tuskat: 18.00
messu
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 18.00
messu
21.9. to pyhä Matteus: 18.00 messu
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
messu

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi.
Messut sunnuntaisin klo 10.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu
on klo 7.30.

----------------- Diaspora ----------------Lahti (Ort. kirkon tiloissa): 2.9., 7.10, 4.11,
2.12. la uskonnonopetus 14-16, messu
klo 16.00
Lappeenranta (Ort. kirkossa): 17.9., 15.10.,
19.11., 17.12. su messu klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa,
Mannerheimintie 12): 24.9., 22.10., 26.11.
su messu (Kysy aika seurakunnasta.)
Kouvola: 9.9., 14.10., 11.11., 9.12. la uskonnonopetus 11-13, messu klo 13.00

OULU
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
1.9. pe 17.00 adoraatio
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
5.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
7.9. to 17.00 katekeesi aikuisille, 18.00
ekumeeninen sanan jumalanpalvelus
katolisessa kirkossa
8.9. pe 17.00 Rakkauden lähetyssisarten
retretti Antinsaaressa (Tornio), 18.00
messu Antinsaaressa
10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 15.00
messu Antinsaaressa, 17.30 messu Rovaniemellä
12.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
14.9. to Pyhän ristin ylentämisen juhla:
17.00 messu, 18.00, katekeesi aikuisille
15.9. pe 17.00 adoraatio
17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00
messu Torniossa
19.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
21.9. to 18.00 katekeesi aikuisille
22.9. pe 17.00 adoraatio
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00
messu Raahessa
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: su 3.9., su 17.9. klo 17.00
Raahessa: su 24.9. klo 17.00
Rovaniemellä: su 10.9. klo 17.30

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi.
Tulevien uudistus- ja korjaustöiden vuoksi jotkut Studiumin toiminnot jäävät pois
lukuvuonna 2006-2007. Kirjasto on auki
syyskuun alusta lähtien toistaiseksi. Aukioloajat pysyvät ennallaan: tiistaisin ja
torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo
10-18. Tapahtumista (messu, luento jne.)
ilmoitetaan erikseen.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi. www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2006
Verksamhetsplan för hösten 2006
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / I
fall annat ej nämns samlas vi i Studium
Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsingfors.
Mötena är öppna för alla.
Torstaina 21.9. klo 18.30 Suomentaja,
runoilija Olli Sinivaara esittelee René Girardin uskontoteoriaa - Väkivalta ja uskonto/Våldet och Religionen - René Girards
religionsteori presenteras på finska av
översättaren och poeten Olli Sinivaara
Torstaina 19.10. klo 18.30 Florence Schmitt puhuu aiheesta Sosiaalinen ongelma:
hukattu vanhemmuus/ Florence Schmitt
talar om Ett socialt problem: det borttappade föräldraskapet
Torstaina 16.11. klo 18.00 Mässa för AC:s
avlidna. C:a 18.30 broder Henrik Alberius
O.P.: Andlighet och socialt engagemang.
Att vara i världen men inte av den./ Messu
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 veli
Henrik Alberius ruotsiksi: Hengellisyys
ja sosiaalinen osallistuminen. Olla maailmassa mutta ei maailmasta.
Torstaina 14.12. klo 18.30 Rakkauden
lähetyssisaret (Äiti Teresan sisaret) kertovat karitatiivisesta työstään. Esitys
toimiin alustuksena Maallikkoforumille,
missä keskustelemme maallikkojen karitatiivisesta vastuusta. Lopuksi nautimme
perinteiset jouluglögit/ Moder Theresas
systrar berättar om karitativt arbete och
Lekmannaforumet diskuterar lekmännens karitativa ansvar. Därefter serveras
julglögg.

14.9. Mika Waltari: Ihmiskunnan viholliset
12.10. Bernardo Atxaga: Tuolla taivaalla
9.11. Dava Sobel: Galileon tytär
7.12. Jan Guillou: Tie Jerusalemiin
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto.
Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviikko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen
alussa on liturgisen vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta päättyy
rukouksiin.
Yleisteema: Franciscuksen kanssa kohti
uutta Eurooppaa: Rauha ja sovitus Euroopassa
Kokousillat syksyllä 2006
Keskiviikko 13.9. Syksyn ensimmäinen
kokousilta. Aihe: EUFRA 2006 terveiset,
saamamme velvoitteet ja evästykset
Keskiviikko 18.10. Tuulikki Tuuri: Franciscuksen jalanjäljissä;
Franciscuksen sanoma meidän ajallemme
Keskiviikko 15.11. Unkarin pyhän Elisabethin syntymästä kohta 800 vuotta
(1207-2007). Juhlinta alkaa jo 17.11.2006
Keskiviikko 13.12. Pyhän Lucian päivä. Viettäkäämme valon juhlaa!
Kevät 2007
Tammikuussa emme kokoonnu
Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen
kokousilta

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795. Messu perjantaisin klo 18.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai.
Ensin vietämme messua klo 18.00. Ruusukkorukous alkaa klo 17.30.

Katolinen tiedotuskeskus

Karmeliittamaallikot

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna arkisin 10-16.
Toimisto on suljettuna 26.6.-9.7.

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen syksyllä kesätauon jälkeen. Tarjolla monipuolista luettavaa ja
rönsyileviä keskusteluja. Kokouspaikka on
entinen: Studium catholicum, Ritarikatu 3b
A, 3. krs. Kokoonnumme seuraavina torstaipäivinä klo 18.30:

TYÖILLAT: Esitelmäiltojen lisäksi Teresa ry
järjestää 12.9., 10.10. ja 7.11. käsityö- ja
askarteluillan P. Marian seurakuntasalissa
iltamessun jälkeen.
Tule ja tuo mukanasi intoa ja ideoita
tehdä omin käsin jotain kaunista ja hyödyllistä. Saat tehdessäsi hyvän mielen ja
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat valmistamiasi tuotteita. Tule rohkeasti
mukaan, hauskan tekemisen parissa on
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.
Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vaivattomimmin maksaa kokousilloissa suoraan rahastonhoitaja Mervi Kurjelle, tällöin
kummallekaan ei synny pankkikuluja. Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun myös
pankkiin, tili on 127130-82960, saajana
Teresa ry.

ILMOITUKSIA
Myydään vain puoli vuotta käytössä ollut (uudenveroinen) oppikirja: “Katolisen
oppilaan kirja”, Marjatta Jaanu-Schröder,
Gummerus Ovh € 35,30 hintapyyntö € 20.
P. 0400-438594.

SENIORIT
Syyskauden ensimmäinen
messu tiistaina 19.9.2006
kello 14.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen
jälkeen kokoontuminen
seurakuntasalissa.

Rosary and Holy Mass in Latin/English on
the following Thursday evenings in St.
Henry’s Cathedral starting at 18.00:

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095. Sähköposti katekeesi@catholic.
fi.

19.9. Syyskauden avaus: Pirjo Uronen
ja Johanna Kivi kertovat uudesta Euroopan katolisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestöstä (European Alliance of
Catholic Women’s organisations). Keskustelua.
3.10. Teresojen vierailu Karmeliittasisarten
luo. Messu klo 18.00, minkä jälkeen sisarten tapaaminen.
17.10. Munkki Serafim kertoo ortodoksikirkon luostareista, elämästä Valamon
luostarissa ja Kreikan Athos-vuorella.
Keskustelua.
24.10. Teresojen opastettu tutustuminen
Taidemuseo Tennispalatsin näyttelyyn
Athos – luostarielämää Pyhällä Vuorella
21.11. Marjatta Jaanu-Schröder kertoo
Jaavan monikerroksisesta kulttuurista ja
uskonnoista. Keskustelua.
2.12. Joulumyyjäisten valmistelu klo 10.00
– 14.00.
3.12. Joulumyyjäiset klo 11.15 – 14.00.
12.12. Pikkujoulu: Mukavaa yhdessäoloa
syyskauden päätteeksi. Tuothan Pukin
konttiin pienen lahjan!

Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn
lisäksi katolisen identiteetin vahvistaminen
on toiminnassamme tärkeää.

Catholic Students’ Club

September 7, 21
October 5, 19
November 2, 16, 30
December 14
WELCOME!

TERESA RY:N SYKSYN OHJELMA

Tervetuloa!

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings,
funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
22.9.-15.10. on toimitettava viimeistään 8.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Artikkeleita
”Kun hän tahtoo, hän tahtoo”
Isä Orlando Aguilarin haastattelu
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kappalainen, isä Orlando Aguilar tuli maahan viime vuoden marraskuussa. Aika on sen
jälkeen kulunut suomea opiskellessa, maahan ja paikalliskirkkoon tutustuessa sekä, luonnollisesti kirkon pastoraalisessa työssä, varsinkin italian- ja espanjankielisten uskovien apuna.
”Olen nimeltäni Orlando Albeiro Aguilar Tobon. Minulla on siis kaksi etu- ja kaksi

sukunimeä, niin kuin espanjalaisessa perinteessä on tapana.” Näin isä Orlando aloitti

vastauksensa ensimmäiseen
kysymykseeni, jolla halusin
kartoittaa hänen taustaansa.

”Olen 42-vuotias, kotoisin Kolumbian keskeltä, Medellinin
kaupungista, jossa on pari mil-

joonaa asukasta. Vanhempani
ovat yhä elossa, samoin kuin
pikkuveljeni ja -sisareni.”
Medellinissä isä Orlando
kävi koulunsa, ja siellä hän
myös aloitti lääketieteen opinnot, jotka hän neljän vuoden
jälkeen päätti keskeyttää ystäviensä hämmästykseksi, jonkin
vielä suuremman tapahtuman
tieltä: hän tunsi Jumalan kutsuvan häntä pappeuteen. ”Se
kutsu oli niin vahva, että jätin
opintoni valtion yliopistossa
kesken ”, isä Orlando tunnustaa.

Kutsumus voittaa
Luulisi, että sellainen kaduttaa, mutta mitä ilmeisimmin
isä Orlandon kutsumus oli
– ja on – tarpeeksi vahva.
Hän toteaa rauhallisesti: ”Ei
kaduta, sillä kun jättäessäni
lääketieteen opinnot olin käynyt ja kävin yhä pitkää sisäistä
taistelua. Olin ollut kaukana
kirkosta, ja nyt lähestyin sitä
uudelleen. Löysin Jumalan,
joka on Isä. Tunsin selvästi
tämän kutsumuksen.”
”Ensimmäisinä vuosina seminaarissa tämä taistelu jatkui,
koska epäilin erehtyneeni”, isä
Orlando myöntää ja kertoo
miettineensä, olisiko kyse ollutkin vain jostakin ”kauniista
ja täydellisestä haavekuvasta”.
”Kypsyin kuitenkin ajatukseen, että Jumala todella kutsuu minua.”
Aikaisempi opiskelijaelämä
oli edennyt tavanomaista kulkuaan: seurustelua, ajatuksia
perheestä. Asioita, jotka oli jätettävä taakse. ”Mutta edessäni
näin mahdollisuuden lähetystyöhön, evankeliumin viemiseen kaikkialle”, isä Orlando
iloitsee. ”Samalla pappiskoulutuksen edetessä koin monia
asioita, joiden avulla Herra
armollaan vahvisti minua kutsumuksessani. Koin itseni valmiiksi elämään vapaudessa ja
puhtaudessa: Olin valmis kieltäytymään perheen perustamisesta, joka on jotakin hyvin
kaunista, kun voi saada lapsia
ja on vaimo, jonka kanssa voi
elää elämäänsä, jakaa yhteistä historiaa. Minä kuitenkin
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kirkosta ja Jumalasta turvaa ja
apua. ”Kirkko oli ainoa yhteiskunnallinen rakenne, johon
saattoi luottaa. Sillä oli jotakin
uskottavaa sanottavaa ihmisille”, isä Orlando muistelee yhä
huolestuneena. ”Lähestyimme
todella tilannetta, joka olisi
voinut purkautua jopa todellisena sisällissotana.”
Nyt tilanne on parempi.
Uusi presidentti on toiminut
tehokkaasti mm. huumeitten
vastaisessa taistelussa, turvattomuuden lieventämiseksi. ”Kansa on saanut uuden
henkäyksen, toivon siitä, että
muutos on mahdollinen. Nyt
voi uskaltaa tehdä ja työskennellä tuottaen hyvää itselle ja
toisille”, isä Orlando iloitsee.
”Varkaita on yhä, tietysti, mutta maa on jo paljon turvallisempi. Pelon varjo on hälvennyt.”

Suomeen

Pyhän Henrikin katedraalin sakaristo on jo käynyt tutuksi isä Orlandolle.

halusin lähteä lähetystyöhön,
uusiin tilanteisiin.”

Todellinen syy elämälle
Jumalan tahdon etsiminen rukouksessa tuottaa sisäistä rauhaa. ”Juuri niin, oman kutsumukseni seuraaminen toi minulle tuon rauhan”, isä Orlando sanoo ja jatkaa: ”Jumalan
tahdon täyttämisellä omassa
elämässäni tulen tyytyväiseksi,
onnelliseksi.” Hän kuitenkin
muistuttaa: ”Toki aina on taisteluita, aina on nähtävä vaivaa,
on koettelumuksia, mutta silti
tämä kutsumus säilyy. Se on
jonkinlainen akseli, perusta,
joka aina tarjoaa voimaa ja tukea, se antaa rohkeutta mennä
eteenpäin eikä epäillä saatikka
kääntyä takaisin.”
”Kertoessani päätöksestäni ystävilleni, he järkyttyivät.
Aluksi he pitivät minua hulluna, kun lopetin lääketieteen
lukemisen, mutta sitten he
alkoivat kysellä, miksi halusin tehdä niin”, isä Orlando
muistelee. ”Elämä yliopistossa, ainakin julkisessa, on toisenlaista. Vapaamielisyys ja
edistyksellisyys leimaavat sitä.
Opiskelijaelämä sisälsi juhlia
ja muita aktiviteetteja. Sitten

vain tapahtui käännös, elämänsuunnan muutos. Kerroin
ystävilleni, ettei kysymyksessä
ole mikään alan vaihdos, vaan
että olen saanut kutsumuksen,
eikä se ole jokin sosiaalinen
pakko vaan toisten palvelemista Jumalan rakkauden tähden”, hän jatkaa. ”Tämän ilon
Jumalasta tässä ajassa minä
tunnen.”
”Ennen kuin palasin kirkkoon, koin sisäistä tuskaa
enkä rukoillut. Perheeni oli
katolinen, mutta vain pinnallisesti. Emme käyneet kirkossa,
emme rukoilleet kotona. Ensikommuunion ja vahvistuksen sakramentit sain, mutta
sen jälkeen ei ollut mitään.”
Isä Orlando kuvaa, kuinka
tyhjiö hänen sisällään kasvoi.
”Sen täytti lopulta Jumala antamalla elämälleni todellisen
syyn. On todella ihmeellistä,
että voi kuolla itselleen ja kieltäytyä jostakin toisten hyväksi.
Siitä syntyy onni”, isä Orlando
vakuuttaa. Häntä on helppo
uskoa.
Kutsumus vei Orlandon
pian Sveitsin Luganoon, maan
italiankieliseen osaan. Sinne
asti jotkut vanhat ystävät tulivat tapaamaan häntä, ”tarkistaakseen, että olin kunnossa”,

isä Orlando nauraa. ”He olivat
tyytyväisiä näkemästään, mikä
on tietysti myönteistä, koska
jotkut heistä ovat vieläpä ateisteja. Ja kun menen Kolumbiaan, tapaamme toisiamme,
muistelemme menneitä ja
kerromme siitä, mitä nykyään
teemme. Välillämme vallitsee
ystävällinen kunnioitus. Joskus
joku myös uskoutuu minulle,
kertoo kärsimyksistään, huolistaan”, isä Orlando iloitsee.
”Ja yksi vanha opiskelijakollega alkoi lopulta harrastaa vaihtoehtoista lääketiedettä perinteisen sijaan. Synnyinmaassa
käydessäni olen saanut hänen
ja muidenkin ystävieni hoitoja, ilmaiseksi”, hän hymyilee.

Takana vaarallinen maa
Isä Orlando lähti Sveitsiin
seminaariin vuonna 1992.
Kolumbia oli tuohon aikaan
vaarallinen maa. Huumekauppa ja erilaiset sissiliikkeet aiheuttivat suurta levottomuutta
ja turvattomuutta. ”Elimme
epävarmuudessa, pelkäsimme
mennä ulos. Koskaan ei tiennyt, milloin seuraava pommi
räjähtää.”
Kokoaikainen pelko sai
ihmiset kuitenkin etsimään

Pian on kulunut kymmenen
vuotta siitä, kun isä Orlando
vihittiin papiksi. Sen jälkeen
hän työskenteli kirkkoherrana
vuoristokylässä Alpeilla ja sittemmin vikaarina Locarnossa.
Kun Luganon piispa sitten
kysyi häneltä, haluaisiko hän
lähteä Suomeen, hän vastasi
myöntävästi. Hän oli paikallisen Redemptoris Mater -lähetysseminaarin hengen mukaisesti valmis lähtemään sinne,
minne Jumala hänet kutsuu,
missä apua tarvitaan. Neokatekumenaalisen tien olemukseen kuuluu tämä yleismaailmallisuus, katolisuus.
”En tuntenut Suomea entuudestaan. Tiesin toki kartalta, missä se sijaitsee. Sain kuulla, että kieli on hankala ja että
sen ajattelutapa on erilainen.
Ero kirjoitetun ja puhutun kielen välillä on myös suuri, sen
olen huomannut!” isä Orlando naurahtaa. ”Tietysti sain
myös tietää, että enemmistö
täällä on luterilainen.”
”Vähitellen olen totuttautunut kieleen ja maahan,
mutta olen tyytyväinen, hyvin
tyytyväinen. Olen tullut tänne
auttaakseni, piispan käytettäväksi, tosin vielä minulla
ei ole paljon tehtäviä. Autan
pastoraalityössä siinä, missä
voin.” Se työ tuskin tekemällä
loppuu.
Pääsääntöisesti isä Orlandon elämään kuuluvat tällä
hetkellä messun viettäminen
italiaksi seurakunnassa, messun tain sanan jumalanpalveluksen viettäminen neokatekumenaalisen tien perheiden

tapaamisissa, muiden sakramenttien viettämistä varsinkin espanjaksi ja italiaksi sekä
ripin kuuntelemista.

Jumalan armosta
”Kun katson omaa historiaani”, isä Orlando miettii, ”sisäinen tyhjyyteni täyttyi Jumalan
avulla, hän antoi ja antaa merkityken kaikelle.” Totuudesta
on kysymys: ”Kaikkialla on
tarve kohdata Totuus, joka
on Jumala. Olen jättänyt kaiken, en saavuttaakseni jotakin
materiaalista, vaan koska iloni
on elää Herrassa. Hän auttaa
minua voittamaan ongelmat,
joita vaikkapa kieli minulle
aiheuttaa, kun en vielä olaa
puhua sitä.”
”Kysymys ei ole kaiken tekemisestä heti, mahdollisimman lyhyessä ajassa, kuten
maailma haluaa”, isä Orlando
sanoo, ”vaan ensin tulee elää
Herrassa.” Kärsivällisyyttä, itsensä löytämistä ja toivon panemista Jumalaan tarvitaan,
sillä ”kun hän tahtoo, hän tahtoo”. ”Siksi odotan rauhassa,
kunnes osaan kommunikoida
kunnolla. Tehtäväni on tuoda
Jumala läsnäolevaksi niillekin,
jotka hänen olemassaolonsa
kyseenalaistavat. Jumala on
olemassa, objektiivisesti!”
Pappeus ei ole kunnian ottamista itselle, vaan Jumalan ja
katolisen uskon tunnustamista nöyryydellä. ”Siksi minulla
on papin kaulus, ei omaksi
kunniaksi, vaan Jumalan, jotta kaikki voisivat nähdä. Se on
vain ulkoinen merkki, johon
osuvasti sopivat pyhän Paavalin sanat: ”Enää en elä minä,
vaan Kristus elää minussa”
(Gal. 2:20).
”Suomi on kaunis maa, jossa on paljon mahdollisuuksia,
mutta vain Kristus on tuonut
minut tänne, vain siksi tässä
on järkeä. Olen täällä Jumalan armosta”, isä Orlando
päättelee. Hän olisi voinut
jatkaa sanomaansa vielä galatalaiskirjeen jakeen loppuosan
verran: ”Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän
uskoen Jumalan Poikaan, joka
rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.”
Marko Tervaportti
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EU och den katolska Kyrkan
– politiska relationer
Jan-Peter Pauls föredrag i Academicum Catholicums 70-årsjubileum, 26.8.2006
Den katolska kyrkan uppfattar
uppkomsten av den Europeiska unionen som en andlig händelse (spiritual act) i ock med
att EU är grundat på ömsesidig förlåtelse, förliknelse och
fred. Våld skall övervinnas
genom dialog och solidaritet.
EU har en religiös historisk
backgrund, en kristen tradition och kristna rötter.
Den Europeiska unionen
genomgår en betydande förändring vars grund ligger i
Lissabon agendan, internationell konkurrenskraft och
anpassning till den internationella ekonomiska globaliseringen av medlemsländernas ekonomier och näringsliv. Detta
skall ske genom en europeisk
omstrukturering och harmonisering av medlemsländernas
nationella lagstiftning bl.a gällande arbetskraften och socialfrågor. Man vill i en allt högre
grad beakta de demografiska
förändringarna och effektivitetskrav. Samtidigt strävar EU
till att öka sin internationella
betydelse och inflytande både
genom fredsarbete bl.a humanitär verksamhet och u-hjälp,
men också genom att stärka
sin militära kapacitet och
slagkraft.
Denna omstrukturering fordrar en omfattande anpassing
både på medlemsstats och på
individuell nivå. Vi måste helt
enkelt bli mera flexibla för att
bättre kunna anpassa oss till
den internationella konkurrensen samtidigt som vi försöker höja vår levnadsstandard.
Den katolska kyrkans roll i
denna omvälving är betydande. Vi för helt enkelt inte ge
efter på kraven för ömsesidig
solidaritet och fred..
EU är inte religiös organisation. EU är dock en värdegemenskap som i huvudsak
tar sina värderingar från humanismen och den sociala
marksnadekonomin, men det
finns också starka neo-liberala
ekonomiska och sociala tendenser och en trend tillbaka
till nationell protektionism.
EU’s värdegemenskap är till
sin natur dynamisk och föränderlig i ock med att den
saknar fast ideologisk grund
och påverkas av ett dynamiskt
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demokratiskt beslutsfattande
både inom Rådet och Europaparlamentet. Det pågår inte
heller inom EU en ideologisk
diskussion om hur de utskrivna och uttalade värderingarna
och värden skall tolkas. Tolkningen sker därför som en del
av den allmänna lagstiftningsoch beslutsprosessen. När EU
publicerar en grön- eller en
vitbok flaggar EU för en viss
ideologisk klart utskriven värderiktning. Det gäller därför
för olika intresseorganisationer inklusive den katolska
kyrkan att flagga för sin syn i
ett så tidigt stadium som möjligt. Detta är även idag möjligt
i ock med att den katolska kyrkan och andra kyrkosamfund
regelbundet konsulteras av EU
kommissionen. Den katolska
kyrkan kan också i senare
skeden påverka lagstiftningen
t.ex. via katolska och andra
kristna europarlamentariker
samt i ministerrådet via politiska partier eller enskilda ministrar. Kyrkosamfundens och
kyrkornas politiska roll har under den senare tiden fått ökad
betydelse. Finland har som
formell målsätting under sitt
EU ordförandeskap år 2006
att förstärka dialogen mellan
olika religioner och religiösa
samfund. Detta omfattar givetvis även den katolska kyrkan.
Den katolska kyrkan och
andra kyrkosamfund har en
hel del möjligheter att påverka EU’s lagstifningsprocess.
Den katolska kyrkan har en
fast ideologisk grund i Kristus,
Bibeln, den katolska och kristna traditionen samt i trosatser
medan EU’s värdegemenskap
är flexibel och dynamisk och
kan med tiden, på grund av
demokratiska, politiska och
samhälleliga förändringar och
tidigare värderingar omtolkas.
Då EU’s tolkingar och värderingar förändras i en alltför
hög grad uppstår “ideologiska” konflikter mellan den katolska kyrkan och EU. Både
påven Johannes Paulus II och
påven Benedikt har lyft fram
vissa konfliktområden. Jag
kommer att beröra dem senare
i mitt anförande.
Jag har uppdelat min presentation i tre delar. Först

kommer jag att beskriva de
diplomatiska och andra, mer
eller mindre, formella relationer som den katolska kyrkan
och andra kristna kyrkosamfund har med den Europeiska
unionens institutioner d.v.s.
Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. I den andra
delen kommer jag att beskriva
den senaste tidens politiska
utvecklingen mellan den katolska kyrkan och EU. Jag försöker även dra vissa slutsatser
på basen av denna analys.
Vatikanens diplomatiska
representant d.v.s den Apostoliska nuncien i Bryssel har
varit akkrediterad till den Europeiska Gemenskapen och
till Kungariket Belgien och
Hertigdömet Luxembourg
från år 1970 till år 1999. Sedan
dessa har Vatikanstaten akkrediterat en Apostolisk nuncie
enbart till EU. Också den Europeiska union har efter 36 år
normaliserat sina diplimatiska
relationer med Vatikanstaten.
EU utnämnde i mai 2006 sin
första ambassadör, Mr Louis
Ritto, till Vatikanstaten. Vatikanstatens betydelse har klart
ökat då EU utvecklar sin utrikespolitik.
Förutom den formella diplomatiska representationen
mellan EU och Vatikanstaten
verkar ett antal katolska och
kristna organisationer som
försöker påverka EU och dess
politik.
Den främsta av dessa organisationer är COMECE
eller Commission of Bishop’s
Conference of the European Union. Organisationen
grundades år 1980 i Bryssel.
COMECE består av 22 biskopar vilka representerar EU’s
alla 25 medlemstater. Norden
representeras av en biskop
gemensamt för de Nordiska
medlemsländerna Finland,
Danmark och Sverige. Biskop
Paul Verschuren har på 1980talet representerat de Nordiska
biskoparna. I COMECE’s ledning hade man ett synnerligen
bra minne av biskop Verschuren som en kunnig, saklig och
välinformerad person. Hans
åsikter uppskattades mycket.
Britannien representeras av
två biskopar. En för England

och Wales och en för Scottland. Cypern och Estland har
inte en biskopsrepresentant i
COMECE.
COMECE håller två
plenarmöten årligen. Under
huvuddelen av plenarmötet
diskuteras aktuell EU politik
bl.a den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken samt
jordbrukspolitiken. Under
den andra delen av mötet diskuteras aktuella interna angelägenheter såsom sociala och
etiska frågor. COMECE inbjuder normalt föredragshållare
från kommissionen eller Europaparlamentet till sina plenarmöten. COMECE publicerar
också ett antal skrifter och ger
ut ett regelbundet utkommande nyhetsblad “Europé infos”.
Andra katolska organisationer
vilka är baserade i Bryssel är
bl.a CARITAS och flera nationella CARITAS organisationer. CARITAS har en viktig
roll i u-hjälpsfrågor och under
stora kriser och humanitära
katastrofer. CARITAS och
dess nationella organisationer
har ett synnerligen gott rykte
som effektiva, neutrala och
icke-korrumperade internationella hjälporganisationer.
Det finns också andra
kristna organisationer i Bryssel vilka försöker påverka EU’s
politik som har en katolsk
bakgrund bl.a. CIDSA som
är aktiv inom u-hjälpen och
CCMA beträffande immigrationsfrågor. Förutom dessa organisationer är ett antal katolska «think tanks» verksamma i
Bryssel bl.a den Jesuit-ledda
och år 1956 av påven Pius
XII grundade organisationen
OCIPE (Catholic Study and
Info Centre). OCIPE samarbetar med.COMECE bl.a beträffande info-bladet “Europé
infos”. Organisationen har
också verksamhet i Warsawa
och I Budapest. OCIPE inledde sin verksamhet i Bryssel år
1968 och är närmast ett diskussionsforum beträffande
EU politik och den katolska
kyrkans tro.
Dominikanema har varit
verksamma I Bryssel sedan år
1995 genom “think tanken”
ESPACES. Organisationen var
tidigare verksam i Strasbourg.

ESPACES är ett nätverk mellan akademiker i Bryssel,
Strasbourg och Italien. Organisationen är främst intresserad av sociala frågor. UCESM
delar ut EU information till
katolska religiösa samfund.
Tre ortodoxa patriarkat
eller kyrkor är representerade
I Bryssel; Metropoliten i Konstantinopel sedan år 1995, den
Grekisk ortodoxa kyrkan och
Moskvapatriarkatet. Moskvapatriarkatet har under den
senaste tiden aktiverat sig i
Bryssel bl.a genom kulturell
verksamhet i form a konferenser, utställningar och konserter. De lutherska och protestantiska kyrkorna är givetvis
representerade via CEC.
Även judarna och muslimerna har egna organisationer
vilka är aktiva gentemot EU
instititionema och tjänstemännen. Den judiska gemenskapen representeras bl.a av The
European Jewish Information
Centre (CEJI) och Conference of European Rabbis som
annordnar seminarier och
lunch-möten med EU tjänstemän om bl.a. information och
öppenhet. Muslimerna representeras av bl.a Muslim Council for Religious and Racial
Harmony in Britain.
Relationerna mellan den
katolska kyrkan och de europeiska institutionerna kan
indelas i tre huvudfaser enligt
graden och typen av kyrkans
inflytande på EU’s politik.
Kyrkan hade ursprungligen
genast efter andra världskriget
och på 1950-talet en mycket
positiv uppfattning av den europeiska integrationen. Man
uppfattade t.om den europeiska integrationen som en “andlig händelse”. Denna uppfattning har under årens lopp
blivit mera nyanserad.
Den första relativt långa fasen från 1957 eller Romfördraget fram till 1986 då EU gick
in för en stark ekonomisk integration och bildandet av enhetsmarknaden dominerades
EU’s beslutsfattande av funktionalismen. Denna mycket
praktiska administrativa och
kanske mindre politiska linjedragning fördes främst fram
av de på ENA (Ecole Nationale
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d’Administration) skolade
franska tjänstemännen. Målsättningen var en europeisk
harmonisk och balanserad
ekonomisk och social utveckling. Kommissionens tidigare
franska president Jacques Delors ville utveckla ett socialt
Europa var kyrkan och individen skulle spela en betydande
roll. Den stora förändringen
kom i samband med Sovjetunionens fall år 1989. Frågan
var nu: Vems Europa och på
vilka villkor ?
COMECE kom under
denna historiska fas att spela
en betydande roll. Samarbetet
med kommissionen blev allt
starkare och mera regelbundet. Santer’s kommission ville
tillsammans med den katolska
kyrkan skapa mera solida institutionaliserade strukturer för
samarbetet mellan kyrkan och
kommissionen. Detta skedde
även, dock inte i den grad som
man ursprungligen planerat
och hoppats. Samarbetet mellan den katolska kyrkan, de
andra kyrkosamfunden och
kommissionen skulle ske huvudsakligen inom och via en
konsultativ enhet som var direkt underställd komissionens
president. De religiösa samfunden hade nu en formellt
godkänd strategisk status på
den högsta politiska nivån.
Maastricht och Amsterdam
avtalen ledde till deklaration
11 i Amsterdam avtalet. Reslutatet var en Vitbok om god
förvalting var s.k. regelbundna “kulturella konsultationer”
(culture of consultations) skulle införas som även skulle omfatta de kristna kyrkorna och
andra religiösa samfund. Nu
kom även den katolska kyrkan
för första gången med som en

konsulterad part i det formella beslutsfattandet inom EU.
Den katolska kyrkan och de
andra religiösa samfundens
formella status hade drivits av
i synnerhet Tysklands dåvarande politiska ledning med
Helmuth Kohl i spetsen.
Vi lever nu i fas tre eller
den s.k. konsultationsfasen.
Detta innebär att det finns en
religiös dimension i EU’s lagstiftningen. T.ex i dokumentet
“Future of Europe”- Europas
framtid - nämns kyrkorna i
artikkel 52. Den katolska kyrkan är idag inte längre endast
observatör utan en aktiv konsulterad EU partner. Kyrkan
kan påverka och påverkar idag
reelt EU’s lagstiftning och beslutsfattande.
Men man kanske identifierar en fjärde fas som uppkom
efter det att Frankrike och
Holland förkastade EU’s konstitutionsförslag år 2005. Vi
har kanske kommit i en hårdare ideologisk och värde period
var den sociala dimensionen
förlorar status på den ekonomiska dimensionens bekostnad. I påven Johannes Paulus
II apostolisk uppmaning från
2003 “Ecclesia in Europa” behandlas den katolska kyrkans
förhållande till Europa i allmänhet och den Europeiska
integrationen i synnerhet.
Påven konstaterar att internationella organisationer har
en betydande roll i att utveckla Europa. Han nämner bl.a
Europarådet, OSCE och EU.
Han anser att de Europeiska
institutionerna Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen har en speciell roll i att
skapa enhet och fred i Europa
och i hela världen. Han hävdar
att EU institutionerna har ett

speciellt ansvar för samhällsfreden grundat på verkliga etiska
och samhälleliga värderingar.
Dessa värderingar måste även
godkännas av Europas medborgare. EU och medlemstaterna har ett speciellt ansvar
för skyddandet av kyrkor och
kyrkosamfund. Kyrkorna och
kyrkosamfunden får inte, på
EU nivå, klassificeras som enbart privata- eller som intresseorganisationer (NGO’s =NonGovemmental Organisations).
EU skall upprätthålla ett sunt
samarbete med kyrkorna och
kyrkosamfunden (healthy
cooperation). Påven hänvisar
till fyra viktiga element då man
utvecklar relationerna mellan
den katolska kyrkan och EU:
1) Den katolska kyrkan godkänner EU’s sekulära natur,
men påpekar samtidigt att
Europa har en kristen historia och kultur.
2) Den katolska kyrkan
och andra kyrkosamfund
skall ha rätt att organisera sig fritt enligt EU’s och
medlemsstaternas lagar (secondary law).
3) EU skall respektera den
katolska kyrkans och de
andra kyrkosamfundens
identitet och ge möjlighet
till en konstruktiv dialog
mellan dem och EU institutionerna.
4) EU skall respektera den
katolska kyrkans och andra
kyrkosamfunds juridiska
status.
Johannes Paulus II hänvisade till EU’s målsättningar och
konstaterar att EU skall stärka
Europas värdegemenskap och
juridiska system. Han ger speciell vikt till de mänskliga rättigheterna bl.a religiös frihet,
skydd för det mänskliga livet,
familjen och äktenskapet, im-

migration och emigration och
allas rätt till arbete, sin egen
kultur, utbilding och moral
och andliga värden.
Grundläggande för påvens
apostolisk uppmaning var upprättande av fasta och solida
värderingar och värden för
Europa grundade på den universella moraliska lagen.
Påven Johannes Paulus II
konstaterar också i sin uppmaning att den katolska kyrkan
kan erbjuda en hel del erfarenheter till EU bl.a samarbetet
mellan olika kulturer och av
det som sammanbinder och
inte delar kulturer och folk.
Han anser att det uppkommit
goda möjligheter för ett gott
praktiskt samarbete mellan EU
och den katolska kyrkan inom
många områden såsom det sociala området och den allmänna humanisering av samhället.
Påven slutar sin apostolisk uppmaning i en hoppfull ton:
“Var inte rädda”.
Uppmaningen skrevs
innan både Frankrike och
Nederländena förkastade
EU’s förslag till ny grundlag i
sina respektiva folkomröstningar. I dag lever vi i en hårdare
värld som allt mer domineras
av illumism och ett allmänt
förnekande av Guds existens.
Vår nuvarande Påve Benedikt
konstaterade i april ifjol att vi
idag lever i en icke-definierad
politisk nymoralistisk värld
som domineras av mer eller
mindre odefinierade begrepp
såsom rättvisa, fred och miljö. Begreppen omvärderas och
omdefinieras allt efter aktuella
rådande politiska upfattningar
och populära trender.
Kardinal Joseph Ratzinger tog i början på 2000-talet
upp konflikten mellan den
katolska kyrkans tro och den
samhälleliga och politiska relativismen. Han hänvisar i sina
böcker till försöket att skapa
ett gemensamt Europa utan
Gud. Han utvecklade sina tankar bl.a i böckerna “L’Europe
ses fondements, aujourd’hui
et demain” från år 2004 och
“L’Europa nella crisi della culture” från år 2005. Som påven
Benedikt den XVI utvecklade
han vidare dessa tankar i sin
första ensyklika « Deus caritas est» från 2005. På det hela
taget är han ganska pessimistisk och konstaterar att man i
många fall kan få uppfattningen att Europa’s utveckling
och ideologiska förankring
inte är grundat på den universella moraliska lagen. Europas värdegemenskap skulle

endast bestå av positivistiska
beräkningar ofta definierade
i pengar, en bättre miljö och
i bättre sociala förhållanden
samt i flera nya arbetsplatser.
I denna europeiska politiska
och ekonomiska omgivning
skulle Gud och den universella moraliska lagen inte ha
någon plats. Så är naturligtvis
inte fallet. Det är i många fall
troende tjänstemän i kommissionen och rådet samt kristna europarlamentariker som
t.om på mycket hög nivå, på
ett ärligt sätt, förbereder lagförslag och andra politiskt och
ekonomiskt riktgivande EU
document. Via dessa troende
personer finns det en verklig
kristen och katolsk förankring
i den Europeiska unionens institutioner.
Sammanfattningsvis kan
man konstatera att relationerna mellan den katolska kyrkan
är grundade dels på normala
formella diplomatiska och
likvärdiga relationer mellan
Vatikanstaten och EU institutionerna. Dels deltar den
katolska kyrkan i EU’s politiska prosess via COMECE,
som konsulteras gällande ny
EU lagstiftning. ICIPE deltar
också aktivt, men indirekt, i
denna konsultationsprosess.
CARITAS och de nationella
CARITAS organisationerna
har också en betydande roll i
sammarbetet i synnerhet beträffande EU’s utvecklingshjälp och det humanitära arbetet på fältet
Vi lever i ett Europa som
genomgår stora ekonomiska
och sociala förändringar var
de största hoten är illumism,
relativism och ett fullständigt
förkastande av Gud från allt
- våra liv och våra beslut t.om
hela samhällsutvecklingen.
Men såsom många författare
och politiska analytiker har
konstaterat - ett Europa utan
Gud kan leda till kollektivism
och totalitarism. Utan en fast
religiös ideologisk grund bygger man förgäves. Såsom Påven
Benedikt XVI har konstaterat
har vi alla som troende kristna och katoliker ett personligt
ansvar för utvecklingen av ett
kristet Europa.
Jan-Peter Paul
Jag (Jan-Peter Paul) är allena
ansvarig för innehållet och åsikterna framförda i denna text.
Eventuella fel eller tolkingar är
mina egna och jag allena ansvarar för dem. Den Europeiska
komissionen har inget ansvar för
denna text eller uppfattningar/
åsikter framförda i den.
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Lukutaito

K

irjapainon keksiminen antoi tavalliselle ihmiselle
mahdollisuuden ostaa kirjoja ja tutustua henkilökohtaisesti lähemmin niihin asioihin, jotka kiinnostivat häntä.
Tästä historiallisesta hetkestä lähtien lukemisen taidosta
on tullut sivistyneen ihmisen tunnusmerkki ja uskonnollisessa mielessä se on tullut myös tärkeäksi keinoksi hoitaa henkilökohtaista Jumala-suhdetta. Kirkonopettajasta
pyhästä Augustinuksesta tuli kristitty, kun hän noudatti
enkelin kehotusta: ”Tolle lege ” eli ota käteen Jumalan
sana ja lue sitä.
Valitettavasti ihminen, joka osaa lukea, ei aina ymmärrä, mitä hän lukee. Lukemisen osaaminen ei takaa meille,
että luetun teksti sanoma avautuu meille itsestään. Niin
kuin kuunteleminen lukeminenkin on suuri taito, joka
vaatii ihmiseltä keskittymistä koko olemuksellaan. Silloin
kun luemme myönteisiä asioita, se rikastaa meidän mieltämme ja lämmittää sydäntämme, ja päinvastoin meitä
ahdistaa ja masentaa, kun luemme kielteisistä asioista.
Siitä huolimatta monet meistä lukevat joka aamu ennen työhön lähtöä ahkerasti sanomalehteä, jotta olisimme
ajan tasalla ja pystyisimme keskustelemaan työtovereittemme kanssa päivän uutisista. Nousemme tunti aikaisemmin
ylös sängystä ja ahmimme aamiaisemme kera sanomalehden tarjoamaa tietotulvaa ja siten lähdemme hyvin valmistautuneina pois kotoa. Ehkä edellisenä iltana olimme
jo katselleet samat uutiset televisiosta, mutta kaipaamme
enemmän taustatietoa (inside information) saadaksemme
oikean käsityksen luetetun uutisarvosta. Sellaista ei ole
aina helposti saatavissa. Toimittajat eivät ole kaikentietävää väkeä. Harvoin uutiset ovat alkuperäisiä. Yleensä he
syöttävät meille tiettyjen uutistoimistojen aineistoa, joissa
jokaisessa on oma värinsä ja kiinnostuksen kohde kuten
esim. ennen vaaleja tehtyjen kyselyjen tuloksista on näkyvissä. Nämä vaaliennusteet ehkä heittävät pari prosenttia,
mutta miksi ne usein ovat juuri sen poliittisen puolueen
eduksi, joka on tilannut ne. Olemme tottuneet siihen ja
se ei edes pysty vähentämään luottamustamme tiedotusvälineiden vilpittömyyteen ja uskottavuuteen.
Aikoinaan kaikki, mikä oli pantu kirjaan, oli ilman
muuta uskottava. Nykyisin kaikkea, mitä tiedotusvälineet
tuovat esille, pidetään tärkeänä. Mutta onko se todella aina
tiedottamisen arvoista? Voisiko meidän lukutaitomme auttaa meitä erottamaan nisut lusteesta, ensimmäisen luokan
uutisen toisarvoisesta? Voiko se auttaa meitä lukemaan
rivien välistä ja jopa lukemaan tekstistä asioita, joita ei ole
edes mainittu.
Todella sivistynyt lukija on siinä suhteessa taitava. Hän
on kiitollinen uutistoimistojen runsaasta annista, mutta
ei niele ajattelematta kaikkea, mitä hänelle tarjotaan. Hänellä on omia ajatuksia. Hän pystyy käsittämään kaikkea
omasta perspektiivistään. Jos hän on kristitty ja katolinen,
hänessä on myös sellainen tietolähde ja arvostelukyky, joka
auttaa häntä näkemään koko maailman ja kaiken, mitä
siinä tapahtuu, Jumalan silmillä. Tällöin koko tietotulva,
johon törmäämme aamiaisella, puretaan ja saadaan järjestykseen uskon arvomitan mukaan. Sellainen lukemistapa
on lähellä rukoilemista.
isä Frans
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Kardinaali Willebrands vieraili usein myös Suomessa. Tässä hän tervehtii pikkulasta Pyhän Henrikin
katedraalin edustalla.

Kardinaali Johannes Willebrands kuollut
Johannes Gerardus Maria Willebrands syntyi hurskaaseen
katoliseen perheeseen Bovenkarspelissa Pohjois-Hollannissa 1909. Jo päästyään ensimmäiselle kommuuniolle hän
tiesi haluavansa papiksi.
Hän kävi seminaarin Warmondissa ja vihittiin papiksi
1934. Hän jatkoi opintoja
Roomassa Angelicumissa ja
teki väitöskirjansa John Henry Newmanista. Hänestä tuli
oman pappisseminaarinsa rehtori 1945.
Jo sota-aikana hän aloitti
ekumeenisen ajattelunsa, kun
hän katsoi, ettei ollut niinkään tärkeää, mihin kirkkoon
katolilaiset ja protestantit kuuluivat, kun he yhdessä olivat
natsien vainoamia kristittyjä.
Hän perusti 1950-luvun alussa
ekumeniasta kiinnostuneiden
katolisten teologien verkoston
ja ystävystyi Kirkkojen maailmanneuvoston protestanttisen
pääsihteerin Visser t’Hooftin
kanssa, joka myös oli hollantilainen. Häntä rohkaisi se,
kun Rooma alkoi kutsua muita kristittyjä “erossa oleviksi
veljiksi ja sisariksi” eikä enää
“hereetikoiksi ja skismaatikoiksi”.
Hän siirtyi Roomaan käytännön ekumeenisiin tehtäviin, kun paavi Johannes
XXIII perusti Vatikaaniin
Kristittyjen ykseyden edistämisen sihteeristön. Sen johtajana toimi kardinaali Augustin Bea ja Willebrandsista tuli

hänen sihteerinsä. Heillä oli
päävastuu niiden Vatikaanin
II kirkolliskokouksen asiakirjojen sisällöstä, jotka koskivat
Raamattua ja traditiota, ekumeniaa, kirkon suhdetta juutalaisiin ja muihin uskontoihin sekä uskonnonvapautta.
Kaikista näistä asiakirjoista
käytiin kirkolliskokouksessa
tulisia keskusteluja.
Kun paavi Paavali VI tapasi 1964 Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan
Athenagoraan ja he yhdessä
kumosivat vuoden 1054 molemminpuoliset pannaanjulistukset, juuri Willebrands luki
asiakirjan kirkolliskokouksen
isille.
Kun kardinaali Bea kuoli 1969, Willebrandsista tuli
ekumeenisen sihteeristön
presidentti ja hänestä tehtiin
kardinaali. Hän hoiti tehtävää
kaksikymmentä vuotta.
Vuonna 1975 paavi Paavali antoi hänelle myös toisen
mahdottoman tehtävän: paavi
pyysi Willebrandsia ottamaan
vastaan katolisen kirkon johtajan tehtävän Hollannissa Utrechtin arkkipiispana samalla
kun hän jatkoi ekumeenista
johtotehtäväänsä. Hollannin
kirkossa oli vastakkainasetteluja, ja paavi toivoi kardinaali
Willebradsista yhteyden luojaa
myös heidän keskuuteensa.
Kun vuonna 1978 pidettiin kaksi konklaavia Paavali
VI:n ja Johannes Paavali I:n
kuoleman johdosta Willeb-

randsia pidettiin yhtenä paavikandidaattina. Uuden paavin
Johannes Paavali II:n kanssa
hän johti 1980 alkaneita neuvotteluja Konstantinopolin
ekumeenisen patriarkan Dimitrios I:n kanssa. 1983 Willebrands astui sivuun Hollannin kirkon johdosta ja pyysi
1984 eroa myös ekumeenisen
sihteeristön johdosta, mutta
paavi pyysi häntä jatkamaan.
1988 sihteeristöstä tehtiin
Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto.
Seuraavana vuonna, 80-vuotta täytettyään Willebrands jäi
eläkkeelle. Hän kuoli Hollannissa elokuun 1. päivänä 96vuotiaana.
Ekumenian tie on osoittautunut pitemmäksi ja kovemmaksi kuin sihteeristön
perustamisen aikaan oletettiin. Kardinaali Willebrands
on kuitenkin edeltäjänsä kardinaali Bean kanssa luonut
lujan perustuksen ekumenian
tielle.
Kardinaali Willebrands
muistetaan myös useista vierailuistaan Suomessa.
Kardinaali Willebrandsin
kuoltua kardinaalien lukumäärä on nyt 190, joista 120
on alle 80-vuotiaita eli oikeutettuja ottamaan osaa paavinvaaliin.
KATT

Lukijoilta
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
yhteinen LAUANTAIKURSSI
Lukuvuoden 2006-2007 opetus alkaa syyskuun 9. päivänä. Lauantaikurssiopetus on kouluopetusta korvaava
ja on tarkoitettu ensisijaisesti niille peruskoululaisille,
jotka eivät pääse osallistumaan koulussa annettavaan
katoliseen uskonnonopetukseen. Opetus järjestetään
klo 10-13.45 Englantilaisella koululla, Mäntytie 14,
00270 Helsinki.
Lukuvuoden opetuskerrat ovat
syyslukukausi

kevätlukukausi

09.09.06
07.10.06
28.10.06
11.11.06
09.12.06

20.01.07
10.02.07
10.03.07
31.03.07
28.04.07

SAKRAMENTTIOPETUS
Kouluopetuksen tai lauantaikurssiopetuksen lisäksi seurakunnat järjestävät sakramenttiopetusta ensikommuunioon ja vahvistuksen sakramentin vastaanottamiseen
valmistautuville lapsille.
Opetus annetaan omassa seurakunnassa. On tärkeää, että ennen sakramenttiopetusta lapset ovat saaneet perusopetusta joko
koulussa tai lauantaikurssilla.
Ensikommuunio-opetus on tarkoitettu
9–vuotiaille (3.lk) ja vahvistusopetus 14vuotaille (8.lk) sekä niille, jotka eivät ole
näitä vielä näitä sakramentteja saaneet.
Sakramenttiopetuksesta vastaavat
* Pyhän Henrikin seurakunnassa sisar Eugenia Szwedo p. 050-5747251 ja
* Pyhän Marian seurakunnassa isä Kazimierz Lewandowski SCJ puh. 09-2411633
Sakramenttiopetuksen päivät ilmoitetaan myöhemmin.

LÖRDAGSKURSEN Det är dags att börja Lördagskursen igen. Lördagskursen ordnas i första hand för
de elever som inte kan få katolsk undervisning i skolan. Katolsk religionundervisning ordnas på svenska i
år i skolorna inom Helsingfors och Esbo. Första lördagskursen i höst infaller den 9. september. De övriga
datumen i höst är: 7.10., 28.10., 11.11., 9.12. Vårens dagar är: 20.1., 10.2., 10.3., 31.3., 28.4.
Programmet är det samma som förr: Vi börjar kl. 9.30 i S:ta Mariakyrkan i Helsingfors med mässa
eller annan andakt, sedan följer undervisning fram till kl. 13.00 i Engelska skolan (med paus för saft och
kex - ta gärna egen matsäck med). Har ni frågor angående Lördagskursen, så kontakta Marko Pitkäniemi
tel. 040-820 1911 eller e-posta: marko. pitkaniemi@catholic.fi.
Kursavgiften i år är 30 e/elev. För den summan får alla allt material samt saft och kex. Kursavgiften
betalas till stiftets konto: Katekeettinen keskus: Sampo 800011 - 174839 ref. 3476. OBS! Skriv också elevens
namn med! Engelska skolans adress är Tallvägen 14, 00270 H:fors

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhentämiseen.

Caritas-kuulumiset
Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo 8–13, puh.
09-1357998, s-posti: info@caritas.inet.fi Kotisivut: www.caritas.fi
TERVETULOA CARITAKSEN KUMMI-ILTAAN!
Aika ja paikka: torstai 28.9.2006 klo 18.00 Pyhän Henrikin seurakuntasali, Helsinki (Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 HKI)
Ohjelmassa mm. dokumentti: Veli Musisin lapset. Videolla esiintyy
kummilapsia, hankeen työntekijöitä, paikallisia ihmisiä ja maisemia. Tule katsomaan, millaista elämä on hankkeemme toimintaalueella!
Kaikki rohkeasti mukaan! Kummit, kummiutta harkitsevat ja kaikki
asiasta kiinnostuneet.
Lämpimästi tervetuloa!
KÄSITYÖPAJA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ!
Käsityön ystäville ja maahanmuuttajille tarkoitettu neulonta- ja virkkaustupa on käynnistymässä syksyllä torstai-iltaisin. Jos olet kiinnostunut verestämään vanhoja taitoja ja oppimaan uutta tervetuloa mukaan! Seuraavassa Fideksessä käsityöpajapäivät! Paikkana on Caritaksen Katariinan Kamari, Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki.
Nähdään syksyllä! Ritva Halme & Pirjo Riihelä

SAKRAMENTSUNDERVISNING Församlingarna ordnar också sakramentsundervisning för de barn
som förbereder sig för första kommunion och bekräftelse. Undervisning äger rum i egen församling. Det
är riktigt att barnen har fått basundervisning redan före sakramentsundervisning antingen i skolan eller
på lördagskursen.
Förstakommunionsundervisning är avsedd för 9-åriga (3. klass) och bekräftelseundervisning för 14åriga (8. klass) samt alla dem som inte ännu har fått dessa sakrament. Ansvarspersonerna: i S:t Henrik sr
Eugenia Szwedo; i S:ta Maria fr Kazimierz Lewandowski SCJ. Datumen meddelas senare.

Iloon ja suruun
Adresseja
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja kuorineen on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adresseja on kahdenlaisia: a) punaisella nauhalla
onnitteluihin ja b) mustalla nauhalla surunvalitteluihin. Adresseissa ei ole sisäsivuilla valmiita
tekstejä. Kertyvät varat käytetään ritarikunnan
toiminnan tukemiseen. Tiedustelut: Katolinen
tiedotuskeskus.
Katolisessa tiedotuskeskuksessa on myynnissä myös
Teresa-yhdistyksen adresseja. Adressien kannessa on
kaunis ruusukuvio sekä pyhän Jeesus-lapsen Teresan
ranskankielinen teksti. Adressien hinta on sama 10
€/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta,
puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi

Pastoraalineuvosto
kokoontuu
lauantaina 2. syyskuuta 2006
Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa Helsingissä
Kokouksen aiheena on
40 vuotta
Vatikaanin II
kirkolliskokouksesta

Oikaisu
Edellisessä lehdessä olleen Rembrandt-artikkelin (s. 12-13) otsikko oli toimituksellisesta erehdyksestä johtuen virheellinen.
Oikea otsikko on siis “Alexander von Collanin taidekokoelman kätköistä — Rembrandt van Rijnin Pyhä Hieronymus
hämärässä huoneessa”. Pahoittelemme virhettä.
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Ajassa

Syksyn rukous

Johdantokurssi
katoliseen
uskoon
2006 – 2007
Helsingissä

ALUSTAVA OHJELMA
(muutokset mahdollisia)
11.9. Johdanto kurssiin,
yleisiä tietoja katolisesta
kirkosta (isä Teemu Sippo
SCJ)
25.9. Usko kolmiyhteiseen
Jumalaan (uskonnonopettaja Marjatta Jaanu-Schröder)
9.10. Jeesus Kristus (isä Marino Trevisini)
23.10. Kirkko (tiedottaja Marko Tervaportti)
6.11. Raamattu, traditio,
opetusvirka, paavius (isä
Manuel Prado)
20.11. Johdatus messuun
– kirkkorakennuksen esittely (isä Teemu Sippo SCJ)
4.12. Rukous (sisar Marta
Koltko SJK)
18.12. Neitsyt Maria ja pyhät
(sisar Marja-Liisa OSSS)
8.1. Ihminen – Jumalan kuva,
viimeiset tapahtumat (sisar
Theresa Jezl CPPS)
22.1. Katolisena maallikkona
kirkossa ja maailmassa –
kirkon sosiaaliopetus (Juho
Kyntäjä)
5.2. Sakramentit: kaste ja
vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
19.2. Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat (piispa
Józef Wróbel SCJ)
5.3. Parannuksen sakramentti, sairaiden voitelu
(isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
19.3. Eukaristia (isä Teemu
Sippo SCJ)
2.4. Kirkon liturgia – kirkkovuosi (isä Teemu Sippo
SCJ)
16.4. Avioliitto (isä Manuel
Prado)
7.5. Pappeus (isä Teemu
Sippo SCJ)
21.5. Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marja-Liisa OSSS)
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo
18.30-20.30 Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun
ja Tehtaankadun kulmassa),
00140 Helsinki.
Ilmainen kurssi on tarkoitettu
sekä asiasta muuten kiinnostuneille että sellaisille, jotka
tahtovat tulla katolilaisiksi.
Jälkimmäiselle ryhmälle järjestetään kurssia täydentävää lisäopetusta.
Kurssin oppimateriaalina
käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta
sekä Katolisen uskon perusteet –kirjaa. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta.
Kurssin järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin katolisten
seurakuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 096129470, info@catholic.fi.
Ei ennakkoilmoittautumista.
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auniin kesän jälkeen
olemme laskeutumassa
jälleen värikkääseen syksyyn
ja sitten pimeään talveen.
Syksyn alkaessa elämme taas
uutta todellisuutta. Joillekuille
syksy saattaa olla masentavaa
ja väsyttävää aikaa. Se ei ole
välttämättä mielivuodenaika
jokaiselle, mutta se on yhtä
välttämätön kuin muut vuodenajat. Syysillat ovat pimeitä,
mutta Jumalan valo loistaa jälleen sydämessämme kirkkaampana kuin koskaan, jos osaamme Jumalan armossa omaksua
uuden, erilaisen ja positiivisen
ajattelutavan syksystä.
Syksyssä on aina tiettyä
herkkyyttä ja kauneutta. Voimme nauttia lintujen lähtölauluista, kirpeistä päivistä, jääriitteen rapinasta ja kynttilöiden
valosta. Entä mikä voisikaan
olla kauniimpi maalaus kuin
ruskaan pukeutuneet puut
metsän laidassa? Syksystä voimme aina ottaa kaiken ilon irti.
Kävelemme syksyisellä lenkkipolulla kuin taidenäyttelyssä,
ohi upeiden maisemien ja sykähdyttävien yksityiskohtien.
Välillä pysähdymme katselemaan keltaisia lentäviä lehtiä,
tai kuuntelemaan sateen ropinaa sateenvarjon kangasta vasten. Kuulemmehan Jumalan
äänen ja julistuksen kaikuvan
luomakunnan puheessa, riippumatta siitä, mitä uskontoa
tunnustamme. Pyhä Tuomas
Akvinolainen on opettanut,
että luonnon tutkiminen voi

olla hyvä tie, joka vie ihmisen
uskoon ja Jumalan luo. Luonto kutsuu meitä jatkuvasti ylistämään Jumalaa, kiittämään
häntä, vaikkapa sydämestä
huokaavalla rukouksella.
Niinpä syksyinen luonto
ei ainoastaan kutsu meitä retkeilemään, vaeltamaan, marjastamaan ja sienestämään,
vaan myös hiljentymään Jumalan edessä. Jumalan ääni ei
voi hukkua syksyn kohinaan.
Oikeastaan syksy antaa meille paljon ajatuksia elämästä,
ajasta ja Jumalasta. Se kutsuu
meidät mietiskelemään mikä
on meidän tehtävämme ja vastuumme tässä elämässä. Syksyn hiljainen hämäryys tarjoaa
näin mahdollisuuden rukoukselle vaikkapa kynttilän valossa
ja hyvän musiikin tahdissa.
Monilla nykyajan ihmisillä ei ole yksinkertaisesti aikaa
rukoukseen tai mietiskelyyn.
Heistä tuntuu, että hengellisiin asioihin uhraava aika on
hyödytöntä tai hukkaan heitettyä. Todellisuus on kuitenkin päinvastainen. Ihminen,
joka osaa hiljentyä hetkeksi ja
antaa Jumalalle osan omasta
kiireisestä elämästään saa satakertaisesti takaisin aikaa ja
mahdollisuuksia. Hän pystyy
näkemään toivon valoa myös
siellä missä toivoa ei ole. Rukouksessa hän ei vain koe Jumalan läsnäoloa elämässään,
vaan saa myös Jumalalta viisautta ja voimaa, jotka auttavat häntä taistelemaan erilaisia

vaikeuksia vastaan. Rukoileva
ihminen on todellisuuden
muokkaaja omassa ympäristössään – ei erityisellä tavalla
vaan omalla elämällään. Rukouksen kautta avautuu yhä
vahvemmin tämän näkyvän
maailman syvempi merkitys,
ihmisen oma tarkoitus.
Vaikka maailma muuttuu,
materialistiset arvot korostuvat ja Jumalasta puhuminen
leimataan yhä useammin negatiiviseksi asiaksi, niin rukous on silti kaikesta tästä huolimatta yhä voimissaan. Rukous
säilyttää aina tuoreutensa ja

merkityksensä. Rukouksesta
hakevat yhtälailla voimia niin
tunnetut pyhät kuin tuntemattomat, niin aikuiset kuin
lapset, niin sankarit kuin tavalliset ihmiset; kaikki ne, joiden elämästä paistaa läpi usko,
toivo ja rakkaus. Rukoushan
on hengelliselle elämälle yhtä
tärkeää kuin hengittäminen
ruumiin elämälle, ilman sitä
se kuolee.
Ihmisellä on aina ollut tarve rukoilla myös hiljaisuudessa.
Jeesus rohkaisee meitä siihen
sanoen: ”Kun sinä rukoilet,
mene sisälle huoneeseesi, sulje
ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka
on salassa.” (Matt. 6:6) Hän
itse rukoili näin autiomaassa
tai vuorella. Täällä Suomessa
syksyinen luonto johtaa meitä
myös hiljaisuuden etsimiseen
ja ”tyhjentymiseen”. Saamme
nauttia kiireettömistä illoista
ja katsella, kuinka hiljainen hämäryys huputtaa pihan. Näin
syksyn hiljaisuus tarjoaa meille
suotuisan mahdollisuuden rukoukselle ja mietiskelylle, jossa
voimme kohdata Jeesuksen ja
annamme hänen täyttää koko
olemuksemme.
Kun luonto valmistautuu
syksyyn, lehtivihreä pakenee
kasvien juuriin. Samalla tavalla me varastoimme kesän
lämmön ja valon ruumiiseemme tulevaa talvea varten. Oikeastaan syksyn päivittäinen
rukous sisältyy myös meidän
varastoomme, jonka turvin
jaksamme odottaa kevättä ja
luonnon heräämistä.
Nguyen Toan Tri

Hattulan vaellus
Ristin ylentämisen hartaus jälleen
Hattulan vanhassa kirkossa
16. syyskuuta 2006.
Messu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 9.30, minkä jälkeen
bussi lähtee Hattulaan n. klo 10. Marian kirkolta BUSSI 18
PYSÄKILTÄ (HUOM!) n. klo 10.15.
Hartaus Hattulassa alkaa klo 12, sen jälkeen ristinkanto.
Paikallinen luterilainen seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. Ostettavissa mm. Hattulan keskiaikaisen madonnan pyhiinvaelluspinssi. Takaisin Helsingissä olemme n. klo 16.
Matkan hinta 15 euroa. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: kirjasto@studium.
fi (puh. 09-61206711).
Tervetuloa!

