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Rakastava luottamus
Muuan viisas pappi esitti 
saarnassaan vähän aikaa 
sitten, minkälaista elävän 
uskon oikein tulisi olla. 
Sellainen usko tulee hänen 
mukaansa ilmi siitä, että 
ihminen luottaa saaneensa 
Jumalalta vastauksen ru-
koukseensa silloinkin, kun 
hänen pyyntönsä ei toteudu 
– ei ainakaan sillä tavalla, 
kuin hän odotti. Jumala 
kun varmasti aina vastaa 
rukoukseen.

 Jumala on Luoja; ihminen on luotu, osa luomakuntaa. Ih-
misen ymmärrys on rajallinen; Jumala tietää ja näkee kaiken. 
Viisainkaan ihminen ei rajallisuudessaan välttämättä tiedä, 
mikä hänelle iankaikkisuuden perspektiivissä on parasta; 
Jumala taas ei muuta ajattelekaan kuin jokaisen ihmisen 
iankaikkista pelastusta. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen 
ja kaltaisekseen. Hän antoi ihmiselle kuolemattoman sielun, 
jotta tämä voisi lopulta iloita taivaassa Luojansa näkemisestä 
kasvoista kasvoihin, hamaan iankaikkisuuteen asti. Hän teki 
ihmisruumiista Pyhän Hengen temppelin ja antoi ihmiselle 
arvokkuuden, joka on vertaansa vailla tässä maailmassa, jo-
kaisen ihmisen osalta luovuttamaton. Hän antoi Poikansa 
tulla ihmiseksi.
 Mutta mistä sitten voisimme saada sen varmuuden, että 
Jumala kuuntelee meitä? Emmehän välttämättä edes ym-
märrä tai osaa omaksua kaikkea, mitä Jumala rukouksessa 
tai kirkkonsa kautta meille sanoo. Emmekä siis voi olla var-
moja, että pyytämämme asia toteutuisi juuri niin, kuin me 
sitä toivomme. Kysymys lienee perusasenteesta, rakastavasta 
ja luottamusta täynnä olevasta uskosta siihen, että Jumala, 
joka todella on olemassa ja on kaikkivaltias, vilpittömästi ja 
epäröimättä tahtoo meidän parastamme. Tämän rakastavan 
luottamuksen asenteen me kuulemme Herramme sanoissa, 
jotka hän lausui Getsemanessa vähän ennen vangitsemis-
taan: “Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja 
minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin 
kuin sinä.” (Matt. 26:39)
 Jumalan toimissa me voimme nähdä todellisen, luovutta-
mattoman Rakkauden. Häneen me voimme turvata ja hänen 
varmaan huolenpitoonsa myös luottaa niin rukouksissamme 
kuin kaikessa elämässämmekin. Antakaamme siis Rakkau-
den ohjata elämäämme, tuokaamme syksyn pimeyteen valoa 
ja lämpöä, sillä “onhan Kristuskin rakastanut meitä ja anta-
nut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi 
uhriksi Jumalalle”, kuten pyhä Paavali kirjoitti efesolaisille 
(Ef. 5:2).
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Filippiinien 
presidentti 
keräsi messuun 
satoja maan-
miehiään
Helsingissä 10.-11.9. pidetty 
Aasian ja Euroopan yhteis-
työfoorumi ASEM:n kuudes 
huippukokous toi Suomeen 
kymmeniä valtiomiehiä ja 
poliitikkoja. Osansa vieraili-
jatulvasta sai myös katolinen 
kirkko. 

Pyhän Henrikin katedraa-
lissa järjestettiin sunnuntaina 
10.9. erityinen takaloginkieli-
nen messu maassa asuville ja 
vieraileville filippiiniläisille. 
Paikalle saapui myös filippii-
nien presidentti, 59-vuotias 
Gloria Macapagal-Arroyo. 
Messun, johon osallistui sato-
ja uskovia, myös seurakunta-
saliin asetettujen monitorien 
avulla, vietti seurakunnan kap-
palainen, filippiineiltä kotoi-
sin oleva isä Melvin Llabanes. 
Myös messun turvajärjestelyt 
olivat huomiotaherättävän 
huolelliset.

KATT

Filippiinien presidentti Gloria Macapagal-Arroyo isä Melvin Llabanesin ja Helsingin fi lippiiniläisyhteisön seurassa.

Vatikanen får ny 
statssekretare och 
utrikesminister
Stora förändringar i Vatikanen 
genomfördes under en cere-
moni i påvliga sommarstället 
i Castel Gandolfo på fredagen 
15.9. Som statssekreterare ef-
terträddes kardinal Angelo 
Sodano av kardinal Tarcisio 
Bertone SDB. Som ordföran-
de för Vatikanstatens lokala 
administration efterträddes 
kardinal Edmund Casimir 
Szoka av ärkebiskop Giovanni 
Lajolo, som hittills varit utri-
kesminister. Som sådan eftre-
träddes han av ärkebiskopen 
Dominique Mamberti, som 
är född i Marocko och har 
arbetat som påvlig diplomat i 
flera muslimska länder, senast 
Sudan.

Ärkebiskop Dominique 
Mamberti föddes 1952 i Mar-
rakech i Marocko och prästvig-
des 1981. Han biskopsvigdes 
2002 av förre statsekreteraren 
kardinal Angelo Sodano och 
blev samtidigt nuntius eller 

påvlig ambassadör i Sudan 
och Somalia. Dessförinnan 
arbetade han som diplomat 
i Algeriet, Libanon, vid FN i 
New York och i Chile. I sin 
predikan vid biskopsvigningen 
av Mamberti år 2002 betonade 
kardinal Sodano att uppdraget 
som nuntius i Sudan handlade 
om att arbeta för respekt och 
samarbete mellan kristna och 
muslimer. Det är kanske ingen 
slump att en diplomat med er-
farenhet av dessa frågor nu blir 
Vatikanens utrikesminister.

“Att påven har valt mig, en 
nuntius som länge arbetat i 
muslimska länder som Alge-
riet, Libanon, Kuwait, Saudi-
arabien och nu Sudan, Eritrea 
och Somalia, visar hur mycket 
han bryr sig om dialogen med 
den muslimska världen”, kom-
menterade den nye utrikesmi-
nistern till en italiensk dagstid-
ning på lördagen. 

KATT/RV

Isä Guy 
Barbier 
85 vuotta
Suomessa vuodesta 1964 al-
kaen työskennellyt isä Guy 
Barbier, joka työskentelee 
edelleen aktiivisesti sekä Viros-
sa että Helsingissä, täytti 20. 
syyskuuta 85 vuotta. FIDES 
onnittelee sydämellisesti päi-
vänsankaria.

KATT

Paavin 
Turkin matka 
toteutuu 
suunnitellusti
Vatikaani vahvisti tiistaina 
19.9., että pyhän isän matka 
Turkkiin toteutuu kansainvä-
lisestä islaminuskoisissa mais-
sa levinneestä protestiaallosta 
huolimatta suunnitellusti mar-
raskuussa.

Paavin Saksassa pitämän 
puheen (vrt. s. 10) aiheutta-
man myrskyn laantumisesta on 
merkkejä, toteaa myös Anatoli-
an apostolinen vikaari, piispa 
Luigi Padovese: ”[Turkin] piis-
painkokouksessa kaikki ovat 
kanssani yhtä mieltä siitä, että 
tilanne on jo palautumassa 
normaaliksi.” Piispa vahvisti 
vielä, että paavin vierailun ai-
kataulu 28.11.-1.12. on muut-
tumaton.

Myös Turkin hallitus on 
antanut ymmärtää, ettei ole 
olemassa syitä, jotka estäisivät 
paavin vierailun.

KATT/Kath.net

Hiippakunnan 
kalenteri 2006-
2007 ilmestyy 
pian

Kauan odotettu ja täysin päivi-
tetty Helsingin katolisen hiip-
pakunnan kalenteri ilmestyy 
syyskuun lopussa kolmikie-
lisenä laitoksena. Kalenteria 
jaetaan ilmaiseksi seurakun-
nissa, ja sitä voi myös tilata 
Katolisesta tiedotuskeskukses-
ta omakustannushintaan (pos-
tiennakkolla 6 euroa).

KATT

”Traditionalisti-
kysymys” lähellä 
ratkaisua?

Pyhä istuin on hyväksynyt 
uuden pappisinstituutin pe-
rustamisen Bordeauxin arkki-
hiippakuntaan. Tämä Hyvän 
Paimenen instituutti koostuu 
ns. tridentiinistä liturgiaa seu-
raavista papeista ja seminaris-
teista, jotka ovat irtautuneet 
arkkipiispa Marcel Lefebvren 
perustamasta Pyhän Pius X:n 
pappisveljeskunnasta (FSSPX).  
Se erosi skismaattisten piispan-
vihkimysten johdosta kirkon 
täydestä yhteydestä v. 1988.

On tunnettua, että paavi 
Benedictus XVI toivoo pai-
nokkaasti yhteisymmärryksen 
ja täyden ykseyden saavutta-
mista tämän suurimman yk-
sittäisen traditionalistiryhmän 
välillä. Joidenkin tietolähtei-
den mukaan liturgiasta hyvin 
kiinnostunut paavi olisi tähän 
liittyen jo aivan lähiaikoina 
julkaisemassa dokumentin, 
jossa ns. vanhan messun viet-
tämismahdollisuuksia laajen-
nettaisiin merkittävästi. 

KATT/Zenit
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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 sunnun-
taina klo 14. Retretin hinta 80 € (sis. ateriat ja majoituksen). 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaisluostariin, puh. 
(02) 2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi. Tervetu-
loa!

LASTENKERHO 
4-, 5-, 6-vuotiaille

Olet tervetullut kasvamaan  Jumalan  lapsena, viettämään 
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen. 
Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lasten-
tarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:

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

Tärkeää kirjallisuutta!
KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS

Yli 800-sivuinen, keskeinen perusteos kato-
lisesta uskosta. Kuuluu jokaiseen katoliseen 
kotiin. 

Hinta noudettuna 45 euroa, postitettuna 53 
euroa.

VATIKAANIN II KIRKOLLISKOKOUS
KONSTITUUTIOT

Kirkolliskokouksen tärkeät konstituutiot vih-
doin yksissä kansissa. Tätä kirjaa seuraa ensi 
vuonna konsiilin muiden tekstien, myös en-
nen suomeksi julkaisemattomien, kokoelma. 
Yli 400 sivua. Ilmestyy syyskuun alussa.

Hinta noudettuna 20 euroa, mahdolliset pos-
tituskulut 6 euroa.

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

Sisar Nunziaa juhlittiin
10.8. Turun Birgittalaisluostarissa oli juhlapäivä kah-
destakin syystä: sisar Nunzia O.Ss.S.  juhlisti luostari-
lupaustensa 50. vuosipäivää. Sr. Nunzia (Pascucci) on 
aito napolitar, meni luostariin siis 21-vuotiaana. Hän 
toimi pitkään Ruotsissa, Vadstenan luostarissa, joka 
vuoteen 1963 kuului äiti Elisabeth Hesselbladin sään-
tökunta-haaraan. Sen jälkeen hän oli Djursholmissa, 
ja siirtyi Turkuun vuonna 1987. Hän siis ei ollut aivan 
ensimmäisiä, mutta Turussa palveltuja vuosia on ker-
tynyt jo lähes 20. Tunnemme sisaren hyväntuulisena, 
ahkerana. Hänen paikkansa messussa on usein taka-
rivillä, missä hän seuraa tilannetta mennäkseen tar-
vittaessa auttamaan. – Juhlamessun vietti piispa Józef 
Wróbel SCJ. Mukana oli yhteensä 7 pappia, Turusta, 
Helsingistä ja Tampereelta, sekä diakoni Tri. Sisar 
uudisti luostarilupauksensa ja kantoi ehtoollisaineet 
alttarille. Mukana oli sisaren veli ja kaksi veljenpoi-
kaa Italiasta, ja messu oli siksi kaksikielinen: saarna 
ja laulut olivat kaikki italiaksi ja itse messu latinaksi. 
Muut sääntökunnat olivat hyvin mukana: edustajia 
oli pappien SCJ:n lisäksi amerikkalaisista sisarista ja 
ursuliineista. Myös luterilaiset Mariantyttäret tulivat.

KATT

Retretti
Pyhän Henrikin Seura järjestää lauantaina 21.10.-06 
kello 9.30 - 15.30 retretin pyhän Henrikin seurakunta-
salissa. Retretin johtaa isä Marino Trevisini. Aiheena on 
Neitsyt Maria pelastushistoriassa. Hinta 10 euroa sisäl-
tää lounaan ja kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset 16.10. 
mennessä pappilaan, puh. 09-637853. Tervetuloa!

Deuterokanoniset kirjat ehkä 
mukaan uusiin Raamattuihin
Mikkelissä syyskuun puoli-
välissä koolla ollut Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
piispainkokous on esittänyt, 
että Raamatun apokryfikirjat 
eli katolilaisittain deuteroka-
noniset kirjat on hyvä saada 
jatkossa perinteisellä tavalla 
osaksi suomalaisia Raamattuja. 
Vanhan testamentin apokryfi-
kirjat on käännetty aiemmin 
jokaisen Raamatun käännök-
sen yhteydessä, mutta vuoden 
1992 Raamatun käännöksessä 
ne jäivät kustannussyistä ensi 
kertaa käännöstyön ulkopuo-
lelle. Edellisestä, vuoden 1938 
Raamatun käännöksestäkin ne 
löytyvät vain erillispainoksista 
tai suurista perheraamatuista. 

”Apokryfikirjat” on taval-
linen yhteisnimitys Vanhan 
testamentin varhaiseen krei-
kankieliseen käännökseen 

sisältyville kirjoille, jotka 
puuttuvat hepreankielisestä 
perustekstistä. Valtaosa niistä 
kuuluu katolisen kirkon käyt-
tämään Raamatun kirjojen 
kaanoniin.

Kirkolliskokouksen käsi-
kirjavaliokunta valmistelee 
parhaillaan apokryfikirjojen 
uutta suomennosta, joka poh-
jautuu kirkolliskokouksen 
asettaman käännöskomitean 
työhön. Käännöskomitea on 
saanut tähän mennessä val-
miiksi kolme käännösehdo-
tusta, ja koko suomennoksen 
on tarkoitus valmistua tämän 
vuoden loppuun mennessä. 
Käännöstyössä ovat olleet 
mukana maan parhaat asian-
tuntijat, katolisesta kirkosta 
Talvikki Mattila.

KATT/KT
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Gör mitt hjärta brinnande
Min Herre Jesus Kristus
Finge jag nåden att älska dig
som jag borde, då finge jag en rätt
ånger över mina synder.
Du är samme Gud nu, som du var,
då du på korset svarade rövaren
och hörde hans bön.
Min Herre Jesus Kristus hör min bön!

Visserligen har jag inte alls förtjänat det
med mina gärningar - men gör det ändå,
ty du är sann Gud :
Gör mitt hjärta brinnande
av din kärleks eld,
så att allt däri som är dig emot
må sopas bort som aska i blåsande storm.

ur Böner ur den heliga Birgittas uppenbarelser.

Sunnuntait ja juhlapyhät
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

1.10. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)
1L 4 Moos. 11: 25-29
Ps. 19: 8, 10, 12-13, 14. Ks vrt. 9a
2L Jaak. 5: 1-6
Ev. Mark. 9: 38-43, 45, 47-48

8.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)
1L 1 Moos. 2: 18-24
Ps. 128: 1-2, 3, 4-5a, 5b-6. Ks vrt. 5
2L Hepr. 2: 9-11
Ev. Mark. 10: 2-16

15.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Viis. 7: 7-11
Ps. 90: 12-13, 14-15, 16-17. Ks vrt. 14
2L Hepr. 4: 12-13
Ev. Mark. 10: 17-30 tai 10: 17-27

Rukouksen
apostolaatti

Syyskuu
  Rukoilemme, että kaik-
ki ne, jotka työskentelevät 
tiedotusvälineissä, toimisi-
vat omaatuntoaan kuunnel-
len ja vastuullisesti.
  Rukoilemme, että lä-
hetysmaissa koko Jumalan 
kansa ymmärtäisi, että sen 
jatkuva kasvattaminen koi-
tuu sen omaksi hyödyksi.

Lokakuu
  Rukoilemme, että 
kaikki kastetut kypsyisivät 
uskossaan ja ilmaisisivat 
selvästi, ehjästi ja rohkeasti 
omassa elämässään.
  Rukoilemme, että maa-
ilman lähetyspäivä johtaisi 
kiinnostukseen ja yhteistyö-
hön lähetystyötä kohtaan.

Böne-
apostolatet 
September
  Vi ber, att de som ver-
kar inom massmedia använ-
der dessa medier samvets-
grant 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 missi-
on.

”Sinä näet siis kuin-
ka pyhät ja kaikki sie-
lut, joilla on ikuinen 
elämä, haluavat sielu-
jen pelastusta mutta 
ilman kipua. Heidän 
kuolemansa lopet-
ti heidän kipunsa 
mutta ei heidän lau-
piasta rakkauttaan. 
Todella he tahtovat 
kulkea ahtaasta por-
tista ja ikään kuin 
juopua tahrattoman 
Karitsan verestä puet-
tuina rakkauteen 
lähimmäisiään koh-
taan ja kylpeneinä 
ristiinnaulitun Kris-
tuksen veressä, ja he 
tahtovat löytää itsen-
sä minussa, rauhan 
meressä, nostettuina 
epätäydellisyyden ja 
tyhjyyden yläpuolelle 
täydellisyyteen, joka 
on täynnä kaikkea 
hyvää.”

Pyhä Katariina 
Sienalainen: 
Dialogi, 82

Sinä olet pyhä Herra Jumala, ainoa, joka teet ihmeitä.
Sinä olet väkevä. Sinä olet suuri. Sinä olet korkein.
Sinä olet kaikkivaltias kuningas, sinä pyhä Isä, taivaan ja maan 
kuningas.
Sinä olet kolminainen ja yksi Herra, jumalien Jumala.
Sinä olet hyvyys, kaikki hyvyys, korkein hyvyys,
Herra Jumala, elävä ja tosi. Sinä olet rakkaus. Sinä olet laupe-
us.
Sinä olet viisaus. Sinä olet nöyryys. Sinä olet kärsivällisyys.
Sinä olet kauneus. Sinä olet varmuus. Sinä olet lepo.
Sinä olet ilo ja riemu. Sinä olet toivomme. Sinä olet vanhurs-
kaus.

Sinä olet kohtuus. Sinä olet kaikki rikkautemme ja meille kyl-
lin.
Sinä olet kauneus. Sinä olet lempeys. 
Sinä olet suojelija. Sinä olet vartijamme ja puolustajamme.
Sinä olet väkevyys. Sinä olet virvoitus. Sinä olet toivomme.
Sinä olet uskomme. Sinä olet rakkautemme. Sinä olet koko 
ihanuutemme.
Sinä olet iankaikkinen elämämme, suuri ja ihmeteltävä Herra,
kaikkivaltias Jumala, laupias Vapahtaja.

Pyhä Franciscus Assisilainen
(muistopäivää vietetään 4.10.)

KIITOS

Haluamme kiittää sy-
dämellisesti teitä kaik-
kia, jotka ystävällisesti 
muistitte meitä ja sisar 
Nunziaa suurena juhla-
päivänämme 10.8.2006.  
Jumalan siunausta teil-
le kaikille, olette aina 
rukouk sissamme.

Birgittalaissisaret
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Pyhimys

Jeesuksen äidin tuskat

Syyskuun viidentenätois-
ta päivänä Kirkko viettää 
vuosittain liturgiassaan 

hyvin vanhaa ja rakastettua 
juhlaa, Jeesuksen äidin tuski-
en muistopäivää.

Muistopäivä kohdistaa kat-
seemme ja mietteemme kohti 
ristiinnaulittua Vapahtajaa, Ju-
malan Poikaa, joka ristillä kär-
siessään antoi opetuslapsensa 
äitinsä huomaan — ja äitinsä 
opetuslapselle. Mieleen tul-
vahtavat Johanneksen evanke-
liumin sanat: 

Kun Jeesus näki, että hänen äitin-
sä ja rakkain opetuslapsensa sei-
soivat siinä, hän sanoi äidilleen: 
“Nainen, tämä on poikasi!” Sitten 
hän sanoi opetuslapselle: “Tämä 
on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien 
opetuslapsi piti huolta Jeesuksen 
äidistä. (Joh. 19:26-27)

Näin Neitsyt Mariasta 
tuli kaikkien Kristukseen us-
kovien, itse asiassa kaikkien 
ihmisten yhteinen äiti, jonka 
apuun kristityt ovat kaikki-
na vuosisatoina turvanneet. 
Kirkko on aina voinut luottaa 
tämän äitinsä, Jeesuksen Kris-
tuksen äidin, puoltorukousten 
voimaan. Kukapa voisi olla 
Herrallemme rakkaampi kuin 
hänen oma äitinsä?

Palatkaamme kuitenkin 
vähän taaksepäin. Kirkko us-
koo hartaasti, että Marian oli 
oltava ”täysin Jumalan armon 
kantama” (KKK 490). Hän oli 
myös 

sikiämisensä ensimmäisestä 
hetkestä alkaen kaikkivaltiaan 
Jumalan erityisen armon ja etu-
oikeuden kautta Kristuksen Jee-
suksen, ihmiskunnan Vapahtajan 
ansioiden tähden tullut varjelluk-
si kaikesta perisynnin tahrasta. 
(Pius IX, bulla Ineffabilis Deus)

Vain niin Mariasta saattoi 
tulla kelvollinen äiti Hänelle, 
joka oli lunastava verellään 
koko maailman.

Luukkaan evankeliumissa 
kerrotaan, kuinka Maria otti 
vastaan enkelin ilmoituksen:

... Maria sanoi: “Minä olen Her-
ran palvelijatar. Tapahtukoon 
minulle niin kuin sanoit.” (Luuk 
1:38)

Yhdeksän kuukautta myö-
hemmin Maria synnytti pojan, 
maailman Vapahtajan, ja an-
toi hänelle nimen Jeesus, niin 
kuin enkeli oli ilmoittanut. 
Hänestä enkeli oli sanonut:

Hän on oleva suuri, häntä kut-
sutaan Korkeimman Pojaksi, 
ja Herra Jumala antaa hänelle 
hänen isänsä Daavidin valtais-
tuimen. Hän hallitsee Jaakobin 
sukua ikuisesti, hänen kuninkuu-
dellaan ei ole loppua. (Luuk. 
1:32-33)

Raamattu kertoo meille 
myös hurskaasta ja jumalaa-
pelkäävästä miehestä, Sime-
onista, joka iloitsi suuresti, 
kun hän vihdoin näki Herran 
Voidellun, kuten kiitosvirressä 
lauletaan: 

Minun silmäni ovat nähneet si-
nun pelastuksesi,

jonka olet kaikille kansoille val-
mistanut:

valon, joka koittaa pakanakan-
soille, 

kirkkauden, joka loistaa kansalle-
si Israelille. (Luuk. 2:30-32)

Ensimmäisen joulun ta-
pahtumia varjostaa kuitenkin 
uhka, jonka Simeon pukee sa-
noiksi Jumalan äidille:

Tämä lapsi on pantu koetukseksi: 
monet israelilaiset kompastuvat ja 
monet nousevat. Hänet on pan-
tu merkiksi, jota ei tunnusteta, 
ja sinun omankin sydämesi läpi 
on miekka käyvä. Näin tulevat 
julki monien sisimmät ajatukset. 
(Luuk. 2:34-35)

Tämä miekka symbolisoi 
Jeesuksen äidin tuskia myös 
taiteessa. Tunnetaan monia 
Neitsyt Maria -aiheisia maa-
lauksia ja piirroksia, joissa 
hänen tahratonta sydäntään 
miekka lävistää. Kirkon perin-
ne liittää Marian tuskiin myös 
kuusi muuta kärsimyksen ja 
surun aihetta:

• Pyhän perheen pakomatkan 
Egyptiin;
• Jeesus-lapsen katoamisen Je-
rusalemiin kolmeksi päiväksi;
• Jeesuksen ja Marian kohtaa-
misen matkalla Golgatalle;
• Jeesuksen ristiinnaulitsemi-
sen ja kuoleman;
• Jeesuksen ristiltä pois otta-
misen; sekä
• Jeesuksen hautaamisen.

Miekka, joka lävistää autu-
aan Neitsyen sydämen, osoit-
taa siis aina kohti Kristusta. Se 
kertoo Marian, ihmiskunnan 
ylevimmän edustajan, tuskas-
ta ja kärsimyksestä niiden pe-
lastushistorian tapahtumien 
edessä, jotka hänen kohtunsa 
hedelmä Jeesus joutui koke-
maan. Jumalanäitinä Maria 
oli ainutlaatuisella tavalla 
osallinen Poikansa lunastus-
työn salaisuudesta; hän oli 
mitä läheisimmin osallinen 
myös rakkaan Poikansa kärsi-
myksestä ja kuolemantuskasta. 
Ruumiineen ja sieluineen itse 
taivaaseenotettuna hän on jo 
Poikansa luona ja rukoilee siel-
lä ”meidän syntisten puolesta 

nyt, ja kuolemamme hetkenä”, 
kuten  Terve Maria -rukoukses-
sa sanotaan.

Marian esirukouksessa rak-
kaus ja kärsimys liittyvät ylit-
tämättömällä tavalla toisiinsa. 
Hänen asenteestaan Herran 
palvelijana välittyy meille kai-
kille kristillisen elämän keskei-
nen ohje: vilpitön avoimuus 
Jumalan Sanalle. Juuri sellai-
nen oli Neitsyt Maria, joka, 
ymmärrettyään tehtävänsä, 
kätki kaiken sydämeensä (vrt. 
Luuk. 2:51). Hänen esimerk-
kinsä olkoon meille lohdutuk-
sen ja toivon lähde vaelluksel-
lamme kohti taivaallista Jeru-

salemia, jossa ”Jumalalla on 
asuntonsa ihmisten keskellä”. 
(KKK 1044) Siellä Jumala

pyyhkii heidän silmistään joka 
ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei 
enää ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen 
on kadonnut. (Ilm. 21:4)

Kohottakaamme lopuksi 
rukouksemme Jumalan kasvo-
jen eteen Jeesuksen äidin tus-
kien muistopäivän rukouksen 
sanoin:

Isä Jumala,
sinä halusit, että ristille korotetun 

Poikasi vierellä
seisoisi hänen äitinsä kärsien yh-

dessä hänen kanssaan.
Suo että kirkkosi, joka Marian 

lailla osallistuu
Kristuksen kärsimiseen, pääsisi 

kerran osalliseksi
myös hänen ylösnousemukses-

taan.

Marko Tervaportti

Iltahartaus radiossa
5.9.2006

Aftonandakter på svenska 
i radio

Under oktober månad håller 
Ann-Catrin Wulff katolsk afto-
nandakt i radio fem tisdagkvällar  
kl.19.20 med katolska kyrkans 
musiktradition som gemensamt 
tema. Lyssnaren får ta del av vår 
rika kyrkosångsskatt kring Maria 
genom såväl gregoriansk tradition 
liksom genom Hildegard von Bin-
gens hymner samt barockmusik.

3.10.  “Hymn mellan männis-
kan och änglarna” 

10.10.  “Hell dig Maria” 
17.10 .  “Att säga ja till Gud” 
24.10. “Ske Din vilja” 
31.10. “Sparven har funnit ett 

rede” 

Ruotsinkielisiä iltahartauksia 
kirkkomusiikista radiossa

Lokakuussa Ann-Catrin Wulff pitää 
iltahartauden viitenä tiistaina klo 
19.20; yhteisenä teemana on katoli-
sen kirkon musiikkiperinne. Kuulija 
saa tutustua rikkaaseen kirkkolaulu-
aarteeseemme Mariasta niin gregori-
aanisen laulun kuin Hildegard von 
Bingenin hymnien että barokkimusii-
kin kautta.

TULEVIA HARTAUKSIA

Suomeksi Radio Ylen 1
Ruotsiksi Radio Vega

Radiojumalanpalvelus 8.10. klo 
10 Turun katolinen kirkko 

Aftonandakt 2.10. kl 19.20 rep-
ris 

Morgonandakt 9.10. kl 8.53 Cate-
rina Stenius 

Morgonandakt 23.10. kl 8.53 Ca-
terina Stenius 

Iltahartaus 7.11. klo 18.50 Juho 
Kyntäjä 
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Paimenelta

Pohjoismaiden piispainkokous Altassa 8.-13.9.Pohjoismaiden piispainkokous Altassa 8.-13.9.

Piispainkokouksen lehdistötiedote: Usko elinikäisenä oppimisprosessina
Pohjoismaiden piispainko-
kous oli koolla juuri ennen 
syyskuun puoltaväliä Altassa 
Pohjois-Norjassa. Sen pääasi-
allisena aiheena oli aikuisten 
katekeesi. Keskustelussa sy-
vennyttiin erityisesti aikuisten 
kristillisen initiaation riitti 
(tunnetaan monesti lyhen-
teellä RCIA). Sitä on käytet-
ty menestyksellisesti monissa 
seurakunnissa, erityisesti Tans-
kassa ja Ruotsissa. Riitti ei ole 
mitenkään uusi, mutta sitä ei 
koskaan ole otettu yleiseen 
käyttöön Pohjolassa. Piispat 
aikovat vastaisuudessa keskus-
tella pappeinneuvostojen ja 
muiden pastoraalisten toimis-
tojen kanssa tämän riitin ylei-
semmästä käyttöönotosta.

Piispainkokouksen kokous-
paikkana oli Alta. Näin se ha-
lusi kunnioittaa Pohjoisnavan 
lähetysalueen perustamisen 
150. juhlavuotta. Kirkollisena 
rakenteena Pohjoisnavan lä-
hetysalue kesti vain 13 vuotta, 
mutta sen perustaminen mer-
kitsi kuitenkin katolisen kir-
kon paluuta Pohjois-Norjaan 

reformaation jälkeen. Alta 
toimi vahvan evankelioinnin 
keskuksena pohjoisilla alueil-
la, ja sen vaikutus tuntui jopa 
Skotlannissa asti. Alueen papit 
olivat innokkaita lähetystyön-
tekijöitä ja matkustivat evan-
keliumin levittämisen tähden 
valtaviakin matkoja hyvin al-
keellisissa oloissa. Katolinen 
kirkko on rakentunut heidän 
tekemänsä työn varaan niin 
Pohjois-Norjassa, Fär-saarilla 
kuin myös Islannissa. Piispat 
vierailivat kokouksen aikana 
myös Hammerfestin seurakun-
nassa, joka on maailman poh-
joisin seurakunta. Alta kuuluu 
nykyään sen alueeseen.

Jälleen keskusteltiin val-
misteluista Romaniassa vuon-
na 2007 pidettävää Euroopan 
kolmatta ekumeenista kokous-
ta varten. Piispat päättivät 
Pohjolan edustajien kutsumi-
sesta kokoukseen. Piispain-
kokoukselle on annettu kym-
menen paikkaa. Selvää on, 
että piispainkokouksen näistä 
asioista vastaavan edustajan, 
Trondheimin piispa-prelaatti 

Georg Müllerin SSCC lisäksi 
kokoukseen osallistuu Oslon 
piispa Bernt Eidsvig Can.reg. 
Delegaatioon osallistuu myös 
pappeja, sisaria sekä maallikoi-
ta, heidän joukossaan nuoria.

Piispat saivat myös asian-
tuntija-apua siitä, mitä kato-
lilaisen muodollinen eroami-
nen kirkosta oikein tarkoittaa. 
Aihe on ajankohtainen, koska 
Roomasta on tullut uusia sää-
döksiä, jotka selventävät kysy-
mystä ja korostavat samalla, 
että kysymys on paljon muusta 
kuin pelkästä juridisesta pro-
sessista.

Piispat päättivät niin ikään, 
että joka vuonna pidetään 
tammikuussa kristittyjen yk-
seyden rukousviikon aikaan 
rukouspäivä Pyhän maan kris-
tittyjen puolesta. He pohdiske-
livat myös katolisten koulujen 
asemaa, varsinkin sitä, miten 
ne voivat säilyttää katolisen 
identiteettinsä, sekä kanta-
solututkimuksen rahoitusta 
EU:ssa. Sovittiin myös, että 
Oslon piispa Bernt Eidsvig 
Can.reg. järjestää konferens-

sin, jonka aiheena on pasto-
raalityö romanien parissa Poh-
jolassa. Piispat kuulivat myös 
kongressista, joka on tarkoitus 
pitää Rooman sopimuksen 
50-vuotisjuhlallisuuksiin liit-
tyen Roomassa ensi vuoden 
maaliskuussa. Jälleen he myös 
pohtivat, mitä voitaisiin tehdä 
sellaisten nuorten ihmisten hy-

väksi, jotka ovat paljolti ”ka-
dulla”. Jokaisen piispan on nyt 
tarkoitus tutkia omassa hiip-
pakunnassaan, mitä voidaan 
tehdä. Asia otetaan sitten uu-
delleen esiin seuraavassa piis-
painkokouksen istunnossa. Se 
pidetään Saksan Münsterissä 
maaliskuussa 2007.

KATT/NBK

Talo, joka aikoinaan toimi Pohjoisnavan lähetysalueen ensimmäisenä ”tukikohtana” ja johon alueen uskovat kokoontuivat pyhään messuun.
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Vakio-ohjelma
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

22.9. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

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

25.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

26.9. ti 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

27.9. ke apologetiikan opintopiiri seurakun-
tasalissa

28.9. to 18.00 Caritaksen kummi-ilta seu-
rakuntasalissa

29.9. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

30.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 

lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 il-
tamessu

3.10. ti 10.30 äiti-lapsipiiri seurakuntasa-
lissa, 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

4.10. ke apologetiikan opintopiiri seurakun-
tasalissa

5.10. to 18.00 Catholic students’ club: ruu-
sukko ja messu

6.10. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

7.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 

lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

9.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

10.10. ti 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

14.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.10. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön 

katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 

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

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 15.10. su 16.00
Tikkurila: 24.9. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

23.9. la 18.00 aattomessu
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 

messu suomeksi, 11.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 18.00 iltamessu

30.9. la 18.00 aattomessu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 

ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu ruotsiksi, 16.00 messu Fors-
sassa, 18.00 iltamessu

7.10. la 18.00 aattomessu
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 

ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish, 18.00 iltamessu

14.10. la 18.00 aattomessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 

ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltames-
su

----------------- Diaspora -----------------
Forssa 1.10. su 16.00

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

23.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su 

24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.30 Mass in English 

26.9. ti 19.00 informaatiokurssi
30.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-

messu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 messu latinaksi
3.10. ti 19.00 miestenpiiri
6.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 

messu Porissa
7.10. la 10.00 piispanmessu ja pappisvih-

kimys Naantalissa
8.10. su kirkkovuoden 27 sunnuntai, seura-

kuntamme nimikkojuhla: 10.30 päämes-
su, 18.30 Mass in English

10.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-

su
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 

10.30 päämessu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 6.10. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-

su
Naantali: 7.10. la 10.00 piispanmessu ja 

pappisvihkimys

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

23.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 
18.00 English Mass

24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa

29.9. pe pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel 
ja Rafael, juhla: 7.00 messu

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu 

7.10. la pyhä Birgitta, juhla: 18.00 English 
Mass 

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu 

13.10. pe 18.00 messu Kiteellä 
14.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-

sa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 mes-
su Varkaudessa, 18.00 English Mass 

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 
10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.00 messu Mikkelissä

----------------- Diaspora -----------------
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 13.10.; 
10.11.; 1.12. pe 18.00 messu
Joensuu (ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu 
32): 14.10.; 11.11.; 2.12. la 11.00 messu, 
9.45 uskonnonopetus
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 
14.10.; 11.11.; 2.12. la 16.00 messu
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Sa-
vilahdenkatu 20): 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, Snell-
maninkatu 8): 24.9.; 29.10.; 26.11.; 17.12. 
su 16.00 messu 

Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä syk-
syllä 2006: 
21.10.; 18.11.; 9.12.

Seniorit:
19.10.; 16.11.; 14.12.

Lokakuun aikana tervetuloa rukoile-
maan yhdessä ruusukkoa sunnuntai-
sin klo 10.00. / On Sundays during 
the month of October please join us 
for the Rosary at 10.00.

TAMPERE

Pyhän Ristin seurakunta

24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

1.10. su kirkkovuoden 26. 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. Säh-
köposti 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. Rippiti-
laisuus 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 mu-
kaan.

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 Jyväsky-
län 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 risti.catholic.fi .

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, katekee-
sipäivät 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 ilta-
messu. 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 neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.
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K a l e n t e r i
7.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemes-

su
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

14.10. la 10.00 pyhä messu ja katekeesi 
nuorille

15.10. su kirkkovuoden 28.sunnuntai: 10.00 
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 1.10. 

su 15.00 
Kokkola (Katariinankatu 3): 24.9.; 29.10. 

su 16.00  
Kurikka (Pyydä osoite kirkkoherralta): 

30.9.; 28.10. la 18.30
Lapua (Pyydä osoite kirkkoherralta): 30.9.; 

28.10. la 9.00 
Pietarsaari (Kappelitie 5): 30.9. la 12.00 
Vaasa (Koulukatu 45): 30.9.; 28.10. la 

16.00

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta

24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00 
messu

28.9. to 18.00 iltamessu
29.9. pe pyhät arkkienkelit, juhla: 18.00 

iltamessu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 

messu
5.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoruko-

us
6.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 

messu
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 

messu
12.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoru-

kous
14.10. la  13.00 perhemessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 

18.00 messu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): 7.10, 4.11, 2.12. 

la uskonnonopetus 14-16, messu 16.00 
Lappeenranta (Ort. kirkossa): 15.10., 

19.11., 17.12. su messu 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskukses-

sa, Mannerheimintie 12): 24.9., 22.10., 
26.11. su messu 11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa
14.10., 11.11., 9.12. la uskonnonopetus 11-

13, messu klo 13.00  

Huom. Lahdessa lauantaina 4.11. vain 
messu klo 16 ortodoksisessa kirkossa. 
Huom. ei ole uskonnonopetusta.

Syystalkoot 
pyhän Ursulan 
seurakunnassa

lauantaina 21.10.2006 klo 12. Ot-
takaa mukaan tarvittavat työvälineet 
ja eväät nyyttikestejä varten. Talkoot 
päättyvät grillijuhlaan. Tervetuloa 
mukaan!

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

22.9. pe 17.00 adoraatio
23.9. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 
messu Raahessa

26.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
29.9.-1.10. katekeesiretretti
29.9. pe 17.00 adoraatio
30.9. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 
messu Torniossa

5.10. to 19.00 ekumeeninen sanan juma-

lanpalvelus Tuiran ev.-lut. kirkon seura-
kuntasalissa (Myllytie 5)

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 
11.15 päämessu, Huom! Ei messua Ro-
vaniemellä!

13.10. pe 17.00 adoraatio
14.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 

10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

----------------- Diaspora -----------------
Tornio: 1.10.; 15.10. su 17.00 
Raahe: 24.9.; 22.10. su 17.00

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus

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

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. 
Puh. 09-6129470, fax 09-61294770. Säh-
köposti info@catholic.fi . Kotisivu www.cat-
holic.fi . Avoinna arkisin 10-16. 

KESKUKSET

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-
335793, fax 019-335892. Sähköposti stel-
lamaris@elisanet.fi .
 Messut sunnuntaisin klo 10.00 ja keski-
viikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu 
on klo 7.30.

Studium Catholicum

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

Tulevien uudistus- ja korjaustöiden vuok-
si jotkut Studiumin toiminnot jäävät pois 
lukuvuonna 2006-2007. Kirjasto on auki 
syyskuun alusta lähtien toistaiseksi. Au-
kioloajat 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 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti 
info@caritas.inet.fi . www.caritasfi nland.fi 

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

Ohjelma syyskaudella 2006
Verksamhetsplan för hösten 2006

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Hel-
sinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / I 
fall annat ej nämns samlas vi i Studium 
Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsingfors. 
Mötena är öppna för alla.

Torstaina 19.10. klo 18.30  Florence Sch-
mitt puhuu aiheesta Sosiaalinen ongelma: 
hukattu vanhemmuus/ Florence Schmitt 
talar om Ett socialt problem: det borttap-
pade 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 maail-
massa mutta ei maailmasta.  

Torstaina 14.12. klo 18.30 Rakkauden 
lähetyssisaret (Äiti Teresan sisaret) ker-
tovat karitatiivisesta työstään. Esitys 
toimiin alustuksena Maallikkoforumille, 
missä keskustelemme maallikkojen kari-
tatiivisesta vastuusta. Lopuksi nautimme 
perinteiset jouluglögit/ Moder Theresas 
systrar berättar om karitativt arbete och 
Lekmannaforumet diskuterar lekmänn-
ens karitativa ansvar. Därefter serveras 
julglögg.

Catholic Students’ Club

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

October 5, 19
November 2, 16, 30

December 14
WELCOME!

Karmeliittamaallikot

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

Kirjallisuuspiiri

kokoontuu jälleen syksyllä kesätauon jäl-
keen. Tarjolla monipuolista luettavaa ja 
rönsyileviä keskusteluja. Kokouspaikka on 
entinen: Studium catholicum, Ritarikatu 3b 
A, 3. krs. Kokoonnumme seuraavina tors-
taipäivinä klo 18.30: 
 12.10. Bernardo Atxaga: Tuolla taivaal-
la 
 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, Män-
tytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviik-
ko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen 
alussa on liturgisen vuoden mukainen fran-
siskaaninen hetkirukous ja info. Ilta päättyy 
rukouksiin.

Yleisteema: Franciscuksen kanssa kohti 
uutta Eurooppaa: Rauha ja sovitus Euroo-
passa

Kokousillat syksyllä 2006

Keskiviikko 18.10. Tuulikki Tuuri: Francis-
cuksen jalanjäljissä; 

Franciscuksen sanoma meidän ajalle-
mme

Keskiviikko 15.11. Unkarin pyhän Elisa-
bethin syntymästä kohta 800 vuotta 

(1207-2007). Juhlinta alkaa jo 17.11.2006
Keskiviikko 13.12. Pyhän Lucian päivä. Vi-

ettäkäämme valon juhlaa!

Kevät 2007

Tammikuussa emme kokoonnu
Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen 

kokousilta

Rakkauden lähetyssisaret

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 09-
3403795. Messu perjantaisin klo 18.

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Ma-
rian seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai. 
Ensin vietämme messua klo 18.00. Ruus-
ukkorukous alkaa klo 17.30. 

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

TERESA RY:N SYKSYN OHJELMA

3.10. Teresojen vierailu Karmeliittasisarten 
luo. Messu klo 18.00, minkä jälkeen si-
sarten tapaaminen.

17.10. Munkki Serafi m kertoo ortodok-
sikirkon luostareista, elämästä Valamon 
luostarissa ja Kreikan Athos-vuorella. 
Keskustelua. 

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
13.10.–5.11. on toimitettava viimeis-
tään 29.9. mieluiten sähköpostitse 
osoitteeseen

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

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, 

funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

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!

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 hyö-
dyllistä. Saat tehdessäsi hyvän mielen ja 
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hank-
kivat valmistamiasi tuotteita. Tule rohkeasti 
mukaan, hauskan tekemisen parissa on 
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.

Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vai-
vattomimmin maksaa kokousilloissa suo-
raan rahastonhoitaja Mervi Kurjelle, tällöin 
kummallekaan ei synny pankkikuluja. Ha-
lutessasi voit maksaa jäsenmaksun myös 
pankkiin, tili on 127130-82960, saajana 
Teresa ry.

ILMOITUKSIA

Äiti-lapsipiiri (HKI)

3.10. alkaen Pyhän Henrikin seurakun-
tasalissa kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 
10.30-12.30. Toiminta ei ole ohjattua, vaan 
tarkoituksena on antaa vauvojen ja pikku-
lasten äideille paikka, jossa tutustua ja 
jutella samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa lastenhoidon lomassa. (Omat lelut 
mukaan.) Tervetuloa! Lisätietoa osoitteesta 
info@catholic.fi .
 Come meet other babies, small children 
and their mothers in St. Henry’s parish hall 
every 1st and 3rd Tuesday of the month, 
starting on Oct. 3. For more information, 
please e-mail info@catholic.fi . Welcome!

Bussilla 
papiksivihki-
miseen 
Naantaliin
Pyhän Marian kirkolta
  Bussi lähtee Pyhän Mari-
an kirkon edestä la 7.10.2006 
klo 7.00. Vihkimismessu alkaa 
Naantalin kirkossa klo 10.00. 
Matkan hinta on 20 euroa. 
Ilmoittautuminen kirkon il-
moitustaulun kautta tai puh. 
2411634.

Pyhän Henrikin katedraalilta
  Lähtö Pyhän Henrikin kir-
kon edestä lauantaina 7.10.2006 
klo 7.00. Vihkimismessu alkaa 
Naantalin kirkossa klo 10.00. 
Matkan hinta 25 euroa. Ilmoit-
tautuminen pikaisesti puh. 637 
853

!
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Artikkeleita

Apostolinen vierailu Baijerissa Apostolinen vierailu Baijerissa 
Paavi Benedictus XVI vieraili kotiseudullaan Baijeris-

sa 9.-14. syyskuuta. Vierailukohteita olivat erityisesti 
München, mariaaninen pyhäkkö Altötting sekä Re-

gensburg. Münchenin messualueella vietettyyn ulkoilmames-
suun osallistui arviolta 250 tuhatta uskovaa. Saarnassaan 
pyhä isä esitti huolestumisensa länsimaailman ”kuuroutu-
misesta” Jumalalle. Hän totesi myös, ettemme me kristityt 
”toimi epäkunnioittavasti toisia uskontoja ja kulttuureita kohtaan, 
varsinkaan toisten uskontoa kohtaan, silloin kun me julistamme sel-
västi ja ilman kompromisseja sitä Jumalaa, joka kohtaa väkivallan 
omalla kärsimyksellään ja joka pahan voiman edessä osoittaa oman 
armeliaisuutensa, jotta paha vähenisi ja voitettaisiin”.
 Vierailun aikana paavi vieraili monissa oman uransa var-
relta muistorikkaissa paikoissa ja myös lepäsi päivän veljensä, 
mons. Georg Ratzingerin kotona. 12.9. hän piti akateemisel-
le yleisölle suunnatun puheen Regensburgin yliopistossa, jos-
sa hän toimi professorina ja vararehtorin vuosin 1969-1971. 
Esittelemme alla kohua herättäneen katkelman puheesta. 
Puhe on kokonaisuudessaan luettavissa Vatikaanin verkkosi-
vuilta, pian myös KATT:in sivuilla.

KATT

Osa paavi Benedictuksen esitelmästä Regensburgin yliopistossa 12.9.2006:

”Järjenvastaisesti toimiminen on 
Jumalan olemuksen vastaista”

[...] Kaikki tämä palasi jälleen mieleeni, kun vähän aikaa sitten luin 
Münsterissä toimivan professori Theodore Khouryn toimittaman osan 
dialogia, joka käytiin Ankaran lähellä talvehtineen Bysantin keisari 
Manuel II Paleologoksen ja oppineen persialaisen välillä vuonna 1391. 
Aiheena oli kristinusko ja islam sekä molempien [uskontojen] totuus. 
Keisari kirjoitti vuoropuhelun muistiin Konstantinopolin piirityksen 
aikana luultavasti vuosien 1394 ja 1402 välillä. On siis ymmärrettävä, 
että hänen oma käsittelynsä on paljon yksityiskohtaisemmin muistiin-
merkitty kuin persialaisen oppineen vastaukset. Vuoropuhelu laajenee 
käsittämään Raamatussa ja Koraanissa esitetyn uskonkehyksen kokonai-
suudessaan; siinä keskitytään erityisesti kuvaan Jumalasta ja ihmisestä 
mutta otetaan yhä uudestaan esiin myös ”kolmen lain” suhde toisiinsa: 
Vanhan testamentin, Uuden testamentin ja Koraanin. Tässä esitelmässä 
haluan käsitellä vain yhtä – ja dialogin kannalta melko vähäpätöistä 
– kohtaa, joka kiinnostaa minua uskon ja järjen viitekehyksessä ja joka 
tarjoaa lähtökohdan pohdinnoilleni tästä teemasta. 

Professori Khouryn toimittaman teoksen seitsemännessä keskustelukier-
roksessa (διάλεξις – riitakohta) keisari ottaa esiin jihadin (pyhän sodan). 
Keisari tiesi varmasti, että suurassa 2, 256 lukee: ”Ei pakkoa uskonasi-
oissa.” Tämä on yksi vanhoista suurista, ajalta, jolloin Muhammed itse 
oli vielä ilman valtaa ja uhattuna. Mutta keisari tunsi tietenkin myös 
– myöhemmin syntyneet – Koraaniin taltioidut määritelmät pyhästä 
sodasta. Syventymättä yksityiskohtiin, kuten ”kirjanhaltijoiden” ja ”epä-
uskoisten” erilaiseen kohteluun, keisari kääntyy hämmästyttävän jyrkäl-
lä tavalla keskustelukumppaninsa puoleen yksinkertaisesti kysymällä 
uskonnon ja väkivallan suhteesta ylipäänsä. Hän sanoo: ”Näytä siis 

minulle, mitä uutta Muhammed on tuonut, niin löydät vain huonoa ja 
epäinhimillistä, kuten sen, että hän on käskenyt levittää saarnaamaansa 
uskoa miekan avulla.” Keisari perustelee sitten yksityiskohtaisesti, miksi 
uskon levittäminen väkivallan avulla on mieletöntä. Se on ristiriidassa 
Jumalan ja sielun olemuksen kanssa. ”Jumala ei halua verta, ja järjenvas-
taisesti (σὺν λόγω) toimiminen on Jumalan olemuksen vastaista. Usko 
on sielun, ei ruumiin, hedelmä. Se, joka siis haluaa johdattaa toisen 
uskoon, tarvitsee hyvän puhetaidon ja oikeaa ajattelua, ei väkivaltaa 
ja uhkailua... Järkevän sielun vakuuttamiseen ei tarvita käsivartta, ei 
iskuvälineitä tai muutakaan välinettä, jonka avulla jotakuta voidaan 
uhata kuolemalla... .”

Ratkaiseva lause tässä argumentaatiossa väkivaltaista käännyttämistä 
vastaan kuuluu: ”järjenvastaisesti toimiminen on Jumalan olemuksen 
vastaista”. Theodore Khoury, vuoropuhelujen toimittaja, kommentoi 
tätä kohtaa näin: Kreikkalaisen filosofian piirissä kasvaneelle bysanttilai-
selle Keisarille tämä lause on itsestään selvä. Islamin opissa taas Jumala 
on ehdottoman transsendenttinen. Hänen tahtonsa ei ole sidottu mi-
hinkään meidän kategorioistamme, ei edes järkevyyteen. Khoury lainaa 
tunnettua ranskalaista islamologia R. Arnaldezia, joka viittaa siihen, että 
Ibn Hazn menee selityksissään niin pitkälle, että Jumala ei ole sidottu 
edes omaan sanaansa ja ettei mikään velvoittaisi häntä ilmoittamaan 
meille totuutta. Jos hän niin haluaa, olisi ihmisen harjoitettava epäju-
malanpalvontaakin. [...]



Fides 10/2006 – 11

Artikkeleita

Paavin pahoittelu ennen 
sunnuntain Angelus-rukousta 
Castel Gandolfossa 17.9.2006

Rakkaat veljet ja sisaret

Apostolinen vierailuni Baijerissa, jonka päätin äskettäin, oli 
voimakas hengellinen elämys. Se toi yhteen henkilökohtaisia 
muistoja paikoista, jotka ovat minulle hyvin tuttuja, sekä 
pastoraalisista aloitteista evankeliumin tehokkaaksi julista-
miseksi meidän aikanamme. Kiitän Jumalaa siitä sisäisestä 
lohdutuksesta, jolla hän on elävöittänyt minua, ja samalla 
kiitän kaikkia niitä, jotka ahkerasti ovat työskennelleet pas-
toraalisen vierailuni onnistumiseksi. Siitä aion puhua, kuten 
on tapana, tarkemmin ensi keskiviikon yleisaudienssin yhte-
ydessä. Tällä hetkellä haluan vain lisätä sen, että olen todella 
pahoillani niistä reaktioista, joita lyhyt osa puheestani Re-
gensburgin yliopistossa on aiheuttanut, koska sitä pidetään 
uskovia muslimeita loukaavana, vaikka kysymys oli sitaatista 
keskiaikaisesta tekstistä, joka ei millään muotoa ilmaise omia 
henkilökohtaisia ajatuksiani. Eilen kardinaalivaltiosihteeri 
julkisti tähän asiaan liittyen lausunnon, jossa hän selittää 
sanojeni autenttisen merkityksen. Toivon, että se onnistuu 
rauhoittamaan sieluja ja selventämään puheeni todellisen 
tarkoituksen, joka oli ja on kutsu suoraan ja rehelliseen vuo-
ropuheluun vastavuoroisen kunnioituksen hengessä.

KATT/VIS

Paavi kehotti hylkäämään tyystin uskonnollisin syin 
perustellun väkivallan 
Vatikaanin 
lehdistöosaston 
lausunto 
14.9.2006

Pyhän istuimen lehdistöosaston 
johtajan, isä Federico Lombardin 
SJ lausunto pyhän isän Saksan 
Regensburgissa pitämän puheen 
johdosta.

Pyhän isän Regensburgin 
yliopistossa pitämän esitelmän 
johdosta ovat eräät muslimi-
johtajat reagoineet. Nyt olisi 
kiinnitettävä huomiota siihen, 
mitä pyhällä isällä oli sydämel-
lään – se tulee näkyviin, kun 
tekstin lukee huolellisesti –, 
nimittäin uskonnollisin syin 
perustellun väkivallan selvä ja 
radikaalinen hylkääminen.

Pyhän isän tarkoituksena 
ei varmastikaan ollut tutkia 
perin pohjin jihadia ja musli-
mien sitä koskevaa ajattelua, 
puhumattakaan siitä, että hän 
olisi halunnut loukata islamin-
uskoisten tuntemuksia.

Päinvastoin pyhän isän 
puheista käy selvästi ilmi va-
roitus, jonka hän osoittaa 
länsimaiselle kulttuurille, että 
se välttäisi “loukkaamasta Ju-
malaa ja olemasta kyyninen 
pitämällä pyhien asioiden 
pilkkaamista vapauden har-
joittamisena” (10.9.). Uskon-
nollisen ulottuvuuden oikeu-
denmukainen huomioiminen 
on tosiasiassa nimittäin maa-
ilman suurten kulttuurien ja 
uskontojen kanssa käytävän 
hedelmällisen vuoropuhelun 
olennainen edellytys. Regens-
burgin yliopistossa pitämänsä 
puheen lopuksi Benedictus 
XVI vahvisti tämän toteamalla: 
“Maailman pohjimmiltaan us-
konnolliset kulttuurit näkevät 
sen, että tämä jumalallinen to-
dellisuus suljetaan pois järjen 
universaalisuudesta, hyökkäyk-
senä syvimpiä vakaumuksiaan 
vastaan. Järki, joka on kuuro 
jumalallisille asioille ja joka 
alentaa uskonnon pelkäksi 
kulttuurin reunailmiöksi, on 
itse kykenemätön astumaan 
vuoropuheluun kulttuurien 
kanssa.”

On siis selvää, että pyhän 
isän toive on vahvistaa kun-
nioituksen ja vuoropuhelun 
henkeä toisia uskontoja ja kult-
tuureita kohtaan, tietenkin 
mukaan lukien myös islam.

Vatikaanin 
valtiosihteerin, 
kardinaali 
Tarcisio 
Bertonen 
lausunto 
16.9.2006

Niiden reaktioiden tähden, 
joita muslimien keskuudessa 
on ilmennyt joidenkin pyhän 
isän Benedictus XVI:n Regens-
burgin yliopistossa pitämän 
puheen kohtien johdosta, 
haluan sanoa Vatikaanin leh-
distöosaston antamien selvi-
tysten ja täsmennysten lisäksi 
seuraavaa:

• Paavin kanta islamiin on 
täysin sama kuin kanta, joka 
on esitetty Vatikaanin II kir-
kolliskokouksen asiakirjassa 
Nostra aetate: “Kunnioittavasti 
Kirkko tarkastelee myös muslime-
ja, jotka palvovat yhtä ainoata 
Jumalaa, elävää ja itsessään ole-
vaa, armahtavaista ja kaikkival-
tiasta, taivaan ja maan Luojaa, 
joka on puhunut ihmisille. He pyr-
kivät koko sielullaan alistumaan 
hänen kätkettyihinkin päätök-
siinsä, niin kuin alistui Jumalan 
tahtoon Aabraham, johon islamin 
usko mielellään vetoaa. Jeesusta, 
jota he tosin eivät tunnusta Juma-
laksi, he kuitenkin kunnioittavat 
profeettana ja he pitävät kunni-
assa hänen neitseellistä äitiään 
Mariaa, jonka puoleen he toisi-
naan hartaasti kääntyvät. Lisäk-
si he odottavat tuomion päivää, 
jona Jumala herättää ja palkitsee 
kaikki ihmiset ansionsa mukaan. 
Sen tähden he pitävät suuressa 

kunniassa hyveellistä elämää ja 
kunnioittavat Jumalaa erityisesti 
rukouksin, almuin ja paastoten.” 
(NA, 3)

• Samoin paavi on yksise-
litteisesti uskontojenvälisen ja 
kulttuurien välisen vuoropu-
helun kannalla. Tavatessaan 
Kölnissä 20.8.2005 joidenkin 
islaminuskoisten yhteisöjen 
edustajia hän sanoi, ettei vuo-
ropuhelua kristittyjen ja mus-
limien välillä “voi vähentää 
joksikin vapaaehtoiseksi lisä-
tehtäväksi” vaan että “mennei-
syyden opetusten täytyy auttaa 
meitä niin, että välttäisimme 
tekemästä uudelleen samoja 
virheitä. Meidän on etsittävä 
sovinnon polkuja ja opitta-
va elämään niin, että kunni-
oitamme toinen toistemme 
identiteettiä.”

• Mitä tulee Bysantin kei-
sarin Manuel II Paleologoksen 
mielipiteeseen, jota paavi sitee-
rasi Regensburgin puheessaan, 
pyhä isä ei tarkoittanut eikä 
tarkoita missään tapauksessa 
ottaa sitä omakseen. Hän käyt-
ti sitä pelkästään mahdollisuu-
tena kehitellä – akateemisessa 
ympäristössä ja kuten käy ilmi, 
kun teksti luetaan kokonaan 
ja huolellisesti - joitakin yleisiä 
ajatuksia uskonnon ja väkival-
lan suhteesta. Tämä kehittely 
päättyi selvään ja radikaaliin 
uskonnollisin syin perustel-
lun väkivallan hylkäämiseen, 
mistä tahansa suunnasta se 
tuleekin. Tässä yhteydessä 
kannattaa muistaa, mitä paa-
vi Benedictus XVI hiljattain 
vahvisti viestissään Assisin XX 
uskontojenväliselle rauhanko-
koukselle, jonka aloitti hänen 

edeltäjänsä Johannes Paavali II 
Assisissa lokakuussa 1986: “... 
väkivallan ilmauksia ei voida 
liittää uskontoon sinänsä vaan 
niihin kulttuurisiin rajoihin, 
joiden yhteydessä väkivaltaa 
koetaan ja se kehittyy. ... Itse 
asiassa todistuksia Jumala-
suhteen ja rakkauden etiikan 
tiiviistä yhteydestä voidaan 
nähdä kaikissa suurissa uskon-
nollisissa perinteissä.”

• Pyhä isä on siksi suuresti 
pahoillaan siitä, että osat hä-

nen puheestaan ovat uskovien 
muslimien mielestä voineet 
vaikuttaa hyökkääviltä ja saa-
neet sellaisia tulkintoja, jotka 
eivät millään tavalla vastaa hä-
nen tarkoitustaan. Toisaalta 
hän on muslimien uskonnol-
lisen innon edessä varoittanut 
länsimaista kulttuuria “louk-
kaamasta Jumalaa ja olemasta 
kyyninen pitämällä pyhien asi-
oiden pilkkaamista vapauden 
harjoittamisena”.

• Toistaen yhä uudestaan 
kunnioituksensa ja arvostuk-
sensa islaminuskoa tunnusta-
via kohtaan, paavi toivoo, että 
heitä autettaisiin ymmärtä-
mään hänen sanojensa oikea 
merkitys, jotta tämä hankala 
tilanne nopeasti jäisi taakse ja 
jotta vahvistuisi todistus yhdes-
tä ainoasta Jumalasta, elävästä 
ja itsessään olevasta, taivaan 
ja maan Luojasta, joka on pu-
hunut ihmisille (vrt. NA, 3), 
sekä yhteistyö “varjelemaan ja 
edistämään sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta, moraalisia 
arvoja sekä rauhaa ja vapaut-
ta kaikkien ihmisten hyväksi” 
(NA, 3).

KATT/VIS

Vasta työnsä valtiosihteerinä aloittanut kardinaali Bertone kättelee pyhää isää. 
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Kristuksen kasvot 
Manoppellossa
Veronican hikiliinan vaiheita

Syyskuun 1. päivänä paa-
vi Benedictus XVI teki 
pyhiinvaelluksen kapu-

siinimunkkien luostarikirk-
koon pieneen Manoppellon 
kaupunkiin Abruzzeille kunni-
oittaakseen siellä säilytettävää 
reliikkiä. Selvitämme joitakin 
sen historiallisia vaiheita ja 
legendoja ja aloitamme teke-
mällä hypyn ajassa taaksepäin 
ja menemme pieneen Manop-
pellon kylään, joka on lähellä 
vaikeasti lähestyttävää La Ma-
jellan vuoristoa, jonka korkein 
huippu kohoaa 2800 metrin 
korkeuteen. 

Manoppellossa eli 1600-lu-
vulla historioitsija Donato da 
Bomba, jonka kirjassa Rela-
zione historica kerrotaan fyy-
sikosta ja astrologista nimeltä 
Giacomo Antonio Leonelli, 
joka oli hurskas ja viisas mies. 
Eräänä päivänä hänen luok-
seen saapui pyhiinvaeltaja, 
joka antoi hänelle pienen pa-
ketin ja pyysi pitämään sen si-
sällöstä hyvää huolta. Palkaksi 
siitä Herra pitäisi huolta, ettei 
häneltä koskaan puuttuisi mi-
tään, ei aineellista eikä hengel-
listä hyvää. Kun hän varovasti 
avasi paketin, hän löysi ohuen 
liinan, jossa näkyi kasvojen 
kuva. kiitollisena Herralta 
saamastaan lahjasta hän kiin-
nitti sen puisissa kehyksissä 
seinälle huoneeseen, josta 
sitten tuli yksinomaan liinan 
säilytyshuone. Siellä se säilyi 
noin sata vuotta koko perheen 
suojelemana.

Kului aikaa ja sitten liina 
kuului perintönä eräälle Panc-
razio Petruccille, joka oli mai-
neeltaan kyseenalainen sotilas. 
Hän kääri liinan kasaan ja pani 
sen syrjään eikä kiinnittänyt 
siihen mitään huomiota. Hän 
joutui myöhemmin vankilaan 
ja pyysi silloin vaimonsa myy-
mään kotoa kaiken arvokkaan, 
myös liinan, joka ehkä oli re-
liikki, sillä hän tarvitsi rahat 
ostaakseen itsensä vapaaksi 
vankeudesta.

Liina myytiin neljästä scu-
dista Donato Antonio De Fab-
ritiikselle, joka oli tunnettu 
hurskaudestaan. Hän huoma-

si heti, että liinaa oli valitetta-
vasti säilytetty huonosti, niin 
että se nyt oli reunoistaan laho 
riepu, paitsi keskiosa kasvoku-
vineen, se mitä nykyään kutsu-
taan “pyhiksi kasvoiksi”. Kuva 
oli säilynyt hyvin, se oli vain 
hieman ryppyinen.

Siihen aikaan saapui Ma-
noppellon kapusiiniluostariin 
vierailulle apotti Clemente 
Castelvecchiosta ja hän sai 
kuulla että silloinen repaleisen 
liinan omistaja mieluummin 
antaisi sen takaisin muinaisel-
le omistajalle ja haluaisi saada 
rahansa takaisin. Isä Clemen-
te tutki liinassa olevaa kuvaa 
kunnioittaen ja ihaillen ja käs-
ki leikata pois risaiset osat ja 
kehystää keskiosan niin, että 
liinan molemmilla puolilla 
tuli olemaan lasi. Hän antoi 
reliikin luostarille asetetta-
vaksi kirkkoon, niin että sille 
voitaisiin paremmin osoittaa 
kunnioitusta. Vielä tänä päivä-
nä se sijaitsee alttarin vieressä 
ja jatkuva virta ihmisiä saapuu 
joka päivä sen luokse rukouk-
sineen.

Mutta mikä selittää tämän 
kuvan, joka erottuu liinassa, 
nämä pyhät kasvot. Ohut kan-
gas on kooltaan noin 17 cm 
kertaa 24 cm. Keskellä kangas-
ta näkyy heikosti kuva kasvois-
ta, joita kehystää pitkä tukka ja 
parta, joka jakaantuu kahteen 
osaan. Posket ovat epäsäännöl-
liset ja vasen poski on kevyes-
ti turvonnut. Silmäterät ovat 
avoinna ja nekin ovat epäsään-
nölliset ja katse suuntautuu 
ylös. Kasvojen väri on ruskea. 
Liinassa ei erotu väripigment-
tiä vaan eikä kuva näytä olevan 
ihmiskätten työtä, ei maalattu 
eikä kudottu.

Saksalainen jesuiittapappi 
Heinrich Pfeiffer on tutkinut 
reliikkiä ja sen historiaa kautta 
aikojen. Hän lähtee liikkeelle 
siitä tiedosta, että kuva on täs-
mälleen sama kuin Torinon 
käärinliinassa, mikä antaa olet-
taa, että molemmat kuvat ovat 
syntyneet yhtä aikaa eli silloin 
kun Jeesus pantiin hautaan 
Jerusalemissa. Silloin pantiin 
pienempi liina isomman pääl-

le. Mutta mitä tapahtui ylös-
nousemuksen jälkeen? 

Isä Pfeifferilla on kaksi teo-
riaa. Joko Jeesuksen äiti Maria 
otti liinan haltuunsa ja vei sen 
mukanaan Efesokseen ja antoi 
sen sitten apostoli Johanneksel-
le, joka otti sen mukaan mat-
koilleen Vähään-Aasiaan. Tai 
sitten liina seurasi käärinliinaa 
ja ne erotettiin toisistaan joita-
kin satoja vuosia myöhemmin. 
Liinasta löytyy tietoja vuodelta 
574, kun bysanttilainen his-
torioitsija Giorgio Cedreno, 
joka eli 1000- ja 1100-lukujen 
taitteessa, mainitsee liinan, 
joka lähetettiin Kappadokian 
Camuliasta Konstantinopo-
liin. Kyseessä voi olla sama 
liina, sillä yhtäläisyydet hänen 
kuvaamansa liinan ja Manop-
pellossa olevan liinan välillä 
ovat huomattavia.

Camulian liinaa on sanot-
tu ensimmäiseksi ikoniksi, 
joka sai nimen “käsittä tehty” 
ja jota bysanttilaiset historioit-
sijat ja runoilijat kuvaavat 600- 
ja 800-lukujen välillä vielä sen 
jälkeen, kun ikoni katosi keisa-
rikunnasta noin vuonna 705, 
eli silloin kun kiista pyhistä 
kuvista alkoi. Se päättyi paavi 
Leo III:n antamaan kieltoon 
niitä vastaan vuonna 726. 
Pelastaakseen reliikin antoi 
partriarkka Germanos Kons-
tantinopolilainen lähettää sen 
meritse Roomaan.

Sen jälkeen liina nousee 
esiin muutamia vuosia myö-
hemmin, kun langobardit 
hyökkäävät Roomaan ja paavi 
Stefanus II kantoi sitä kulku-
eessa pitkin kaupungin katuja. 
Kuva joka sillä kertaa pelasti 
kaupungin, sijoitettiin nyt paa-
vien Lateraanipalatsin Sancta 
Sanctorum -kappeliin. Liinan 
päälle liimattuna oli silloin 
ohut suojus, johon oli kuvat-
tu Kristuksen kasvot. Se on 
mahdollisesti ollut juuri sama 
liina, joka nyt on Manoppel-
lossa. Suojus oli laitettu kuvan 
päälle mahdollisesti kahdesta 
syystä: joko kätkemään sen 
Bysantin keisarilta tai sitten 
siksi, että kuvaa voitiin jatku-
vasti käyttää paavillisissa sere-

monioissa. Mutta kun keisarin 
mahti väheni, voitiin liimattu 
suojus irrottaa kuvan päältä, ja 
se sijoitettiin kappeliin, jonka 
paavi Johannes VII antoi järjes-
tää silloiseen Pietarinkirkkoon 
noin vuonna 703 tai 705, eli 
samaan aikaan kun kuva hävi-
si Konstantinopolista.

Vasta paavi Innocentius 
III:n aikana 1200-luvulla alet-
tiin uudestaan nostaa esiin 
tätä Kristuksen kasvojen ku-
van kulttia, kuvan, jota nyt 
kutsuttiin Veronican hikilii-
naksi. Nimi viittaa legendaan 
naisesta nimeltä Veronica, 
joka pienellä liinalla kuivasi 
Jeesuksen verta ja hikeä hänen 
matkallaan Golgatalle. Toinen 
selitys tulee sanoista “vera ico-
na” (tosi kuva), jolla tarkoite-
taan pyhiä kasvoja, kun taas 
nimitys “Pyhät kasvot” tarkoit-
ti ikonia, jota säilytettiin Late-
raanipalatsissa.

Monet kirjailijat ja tutkijat 
ovat omistaneet päiviä ja vuo-
sia tämän pienen liinan, Vero-
nican hikiliinan, sekä Torinon 
käärinliinan salaisuudelle. Ian 
Wilson, British Societyn jäsen, 
on huomauttanut, että riemu-
vuosina keskiajalla Veronican 
hikiliinaa näytettiin säännölli-
sesti kansalle. Tämä tapahtui 
siis joka 25. vuosi, ja se tapah-
tui vuonna 1450, jolloin Roo-
maan saapui sellainen määrä 
ihmisiä, että 172 ihmistä tallau-
tui kuoliaaksi. Ja vuonna 1575, 
kun yhä rakennettiin Miche-
langelon suunnittelemaa ku-
polia nykyiseen Pietarinkirk-
koon, saapui kirkon aukiolle 
30000 pyhiinvaeltajaa. Monet 
tulivat kaukaa nähdäkseen ja 
kunnioittaakseen Kristuksen 
kuvaa hikiliinassa. Mutta sen 
jälkeen kun liina siirrettiin 
Pietarinkirkossa ns. Veronican 
pylvääseen säilytettäväksi, sitä 
ei enää ole näytetty julkisesti, 
vaan ainoastaan valituille hen-
kilöille. Siitä ei ole olemassa 
edes valokuvaa kuten on To-
rinon käärinliinasta. Kerro-
taan, että lasikehykset, joissa 
liinaa oli säilytetty, löydettiin 
eräänä päivänä rikottuina. 
Tämä tapahtui 1500-luvulla. 

Ryöstettiinkö liina, kun Roo-
maa vallattiin vai siirrettiinkö 
se muualle? Seuraavaksi liinan 
historia jatkuu Manoppellos-
sa, arkistoissa on tallella kaup-
pakirja liinan myynnistä 

Liinan monet vaiheet päät-
tyvät tällä erää siihen, että 
paavi Benedictus XVI vieraili 
pyhiinvaelluksellaan Manop-
pellon kapusiiniluostarissa 
rukoilemassa ja näki myös lii-
nan.

KATT/RV

Veronican hikiliinan vaiheista 
Pyhän Pietarin basilikassa ker-
rottiin Fides-lehden numeros-
sa 6/2006, s. 10.
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KUTSU

Ylistäen ja kiittäen Kaikkivaltiasta Jumalaa
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta ja Nguyen Toan Nang:n perhe

kutsuu sydämellisesti Teidät kaikki
diak. Paolo Nguyen Toan Tri:n 
Papiksi vihkimisen tilaisuuteen.

Vihkimyksen toimittaa Helsingin piispa 
Mons. Józef Wróbel SCJ

Naantalin kirkossa, Nunnakatu 2 
Lauantaina, 7. lokakuuta 2006, klo 10.00

Tervetuloa Pyhän Messun jälkeen vastaanottotilaisuuteen ja aterialle 
Runosmäen kouluun, Piiparinpolku 19, 20360 Turku.

Uusi pappi viettää Ensimmäistä Messua 
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa, 

Sunnuntaina 8.lokakuuta, klo 10.30

Pyydämme Teidän rukouksianne diakonin puolesta vihkimyksen aikana.

PS: Vaikka emme voi lähettää kutsua jokaiselle erikseen, haluamme koko sydämestämme toivottaa Teidät 
kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen. Pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen tulostanne 24. 

syyskuuta mennessä:  puh. 02 231 4389 tai 050 361 7942,  fax 02 250 5090, email: tri_paolo@yahoo.com. 
Tervetuloa!

INVITATION

With praise and thanksgiving to Almighty God
The parish of St. Bridget & Blessed Hemming and family Nguyen Toan Nang

cordially invite You all to the Priestly Ordination of
Rev. Paul Nguyen Toan Tri

confered by His Excellency, Mgr. Józef Wróbel SCJ, Bishop of Helsinki
at the Church of Naantali, Nunnakatu 2

on Saturday 7th October 2006, at 10.00 am

and afterwards to a reception & a meal
at the school of Runosmäki, Piiparinpolku 19, 20360 Turku.

The new priest will celebrate the First Holy Mass 
at St. Bridget’s & Blessed Hemming’s Church, 

on Sunday 8th October 2006, at 10.30 am

During this period of preparation your prayers for the deacon will be
very greatly appreciated.

PS: Even though we cannot invite You all privately, with all our heart we would like You all welcomed 
to that occasion. Please inform us beforehand about your coming by 24th September: tel. 02 231 4389 or 

050 361 7942, fax 02 250 5090, email: tri_paolo@yahoo.com. Welcome!

THIỆP MỜI

Trong niềm hân hoan và tạ ơn hồng ân Thiên Chúa
Giáo xứ thánh Birgitta và gia đình ông bà Nguyễn Toàn Năng

xin vui mừng báo tin và chân thành kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em
đến tham dự thánh lễ Phong Chức Linh Mục của 

Thầy Phaolo Nguyễn Toàn Tri

do việc đặt tay của Đức cha Józef Wróbel SCJ
Giám mục giáo phận Helsinki

tại nhà thờ Naantali, Nunnakatu 2
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2006, vào lúc 10.00 giờ

Và sau thánh lễ, xin kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự
buổi tiệc trà chung vui tại nhà trường Runosmäki, Piiparinpolku 19, 20360 Turku.

Tân linh mục sẽ cử hành Thánh Lễ Mở Tay tại nhà thờ
Thánh Birgitta, Turku, Chúa Nhật 8.10., lúc 10.30 giờ.

Xin giúp lời cầu nguyện thật nhiều cho tân chức tương lai.

PS: Mặc dầu chúng tôi không thể gởi Thiệp Mời riêng lẻ cho từng người, 
nhưng chúng tôi rất mong sự hiện diện của tất cả Quý Vị trong ngày trọng đại đó. 

Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng phúc đáp trước ngày 24 tháng 9 
qua đt 02 231 4389 hoặc 050 361 7942,  fax 02 250 5090, email: tri_paolo@yahoo.com. 

Xin chân thành kính mời!

Paavin puheesta Manoppellossa
... Se, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Rakkaat veljet ja 
sisaret, “Jumalan näkemiseksi” on tarpeen tuntea Kristus ja antaa 
itsensä hänen Henkensä muokkaamaksi, Hengen, joka ohjaa us-
kovat “kaikkeen totuuteen” (vrt. Joh. 16:13). Ne, jotka kohtaavat 
Jeesuksen, jotka antavat hänen vetää heitä puoleensa ja ovat val-
miit seuraamaan häntä jopa oman elämänsä uhraamiseen saakka, 
kokevat henkilökohtaisesti niin kuin Jeesus ristillä, että vain se 
vehnänjyvä, joka putoaa maahan ja kuolee, tuottaa paljon hedel-
mää (Joh. 12:24).
  Tämä on Kristuksen tie, täydellisen rakkauden tie, joka voittaa 
kuoleman. Se, joka valitsee sen ja “vihaa elämäänsä tässä maailmas-
sa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään” (Joh 12:25). Toisin sanoen 
hän elää jo Jumalassa tässä elämässä, hänen puoleensavetämänä ja 
hänen kasvojensa säkenöivän kirkkauden muuttamana.
  Tällainen on Jumalan todellisten ystävien kokemus, niiden 
pyhien, jotka tunnistivat erityisesti köyhimmissä ja tarvitsevimmissa 
veljissään Jumalan kasvot ja rakastivat niitä ja viettivät rukouksessa 
tuntikausia. Sillä he ovat rohkaisevia esimerkkejä seurattaviksi. 
He saavat meidät vakuuttuneiksi siitä, että jos me seuraamme tätä 
polkua, rakkauden tietä uskollisesti, meidät myös tyydyttää Jumalan 
läsnäolo, kuten psalmista sanoo (vrt. Ps. 17). ...
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Artikkeleita

Usko Pyhään Henkeen! 
Pari viikkoa sitten oli Stella Ma-
riksen karismaattinen viikon-
loppu. Pieni joukko  katolilai-
sia sai johdatusta siihen, mitä 
on elämä Pyhässä Hengessä. 
Sitä varten Roomassa olevan 
katolisen kirkon Hengen uu-
distusliikkeen pääjohtaja Ores-
te Pesare, joka on maallikko, ja 
johtokunnan jäsen isä Renato 
Tisot tulivat kotkalaisen Lina 
Jyrängin kutsumina Suomeen. 
Ruotsista oli mukana mm. Lil-
lemor Hallin, joka kulttuuri-
historioitsijana on kirjoittanut 
muutaman valaisevan kirjan 
aiheesta. Ei ole minun tarkoi-
tukseni tässä kolumnissani 
selostaa viikonlopun antoisaa 
seminaaria, vaan vastata kysy-
mykseen, joka heräsi nuorten 
läsnä olevien mielessä ja joka 
kiinnostanee myös Fideksen 
lukijoita.

Kysymys oli seuraava: onko 
Hengen uudistusliike todella 
tarpeellinen meidän kirkos-
samme?  Vastaus oli yksinker-
tainen ja lyhyt. Lue Uuden 
testamentin Apostolien teko-
jen kirjaa ja katso ympärillesi: 
Onko tämä alkukirkon, apos-
tolisen ajan into ja innostus 
nykyisin näkyvissä omassa 
seurakunnassasi  ja ylipäänsä 
kristikansassa? Pyhää Henkeä 
ei paljoa muisteta, Häntä tun-
netaan huonosti tai Häntä 

pyydetään liian vähän avuksi. 
Joidenkin mielestä Hän näyt-
tää hävinneen ihmisen sisim-
mästä nimenomaan niissä hy-
vinvointimaissa, jotka pitkän 
aikaa ovat olleet kristillisiä. 
Hengen uudistusliike pyrkii 
antamaan takaisin tämän 
alkuperäisen uskonnollisen 
innostuksen  kristikunnalle 
ja  meidän omalle kirkollem-
me esimerkiksi Euroopassa ja 
omassa hiippakunnassamme.  
Kysymys ja sen vastaus anta-
vat meille paljon miettimistä. 
Tietysti emme saa lähestyä 
kysymystä  ajattelemalla mus-
tavalkoisesti. Tekisimme vää-
ryyttä niille monille ihmisille, 
papeille, sääntökuntalaisille ja 
maallikoille, jotka  vilpittömäs-
ti pyrkivät olemaan hyviä kris-
tittyjä ja kirkon jäseniä ja pal-
velijoita. Ongelma  lienee  vain 
siinä, miten voidaan innostaa 
muita uskovia, välinpitämättö-
miksi tai katkeroituneiksi tul-
leita kirkonjäseniä, sekä myös 
niitä monia, jotka ovat menet-
täneet uskonsa tai kasvaneet 
ilman  kristinuskoa. 

Kirkon historian jokaisena 
aikana on ollut omia haasteita 
ja onneksi myös kutakin aikaa  
vastaavia lääkkeitä. Vapahtaja 
ei ole koskaan jättänyt kan-
saansa oman onnensa nojaan. 
Pikemminkin lupauksensa 

mukaan hän on aina huolehti-
massa lampaittensa hyvinvoin-
nista antaen heille aina niitä 
lääkkeitä, joita he tarvitsevat, 
juuri oikeana hetkenä ja so-
pivana annoksena. Hän avaa 
ovensa jokaiselle, joka sille 
koputtaa. Toisen maailmanso-
dan ja sen jälkeisen maailman 
mullistuksen aikana monet 
kristityt koputtivat hänen ovel-
leen apua pyytäen. Ongelmat 
eivät enää ole olleet yksityi-
siä, vaan koko ihmiskunnan, 
kaikkien ihmisten yhteisiä. 
Ne koskevat kaikkia ihmisiä, 
kaikkien kansojen ja koko kris-
tikansan tulevaisuutta. Kristi-
tyt mistä kirkkokunnasta tai 
yhteisöstä hyvänsä ovat sekä 
omassa joukossaan että yhdes-
sä pohtineet näitä kysymyksiä. 
Päästiin siihen tulokseen, että 
maailma tarvitsi uutta hellun-
taita, uutta Pyhän Hengen 
vuodatusta, jotta Jumala, jota 
monet ihmiset pitivät jo kuol-
leena, heräisi eloon ihmisten 
sydämissä ja herättäisi heidät 
heidän omahyväisyytensä ja 
itseriittoisuutensa unesta. 
Vuonna 1948 Amsterdamis-
sa perustettiin ekumeeninen 
Kirkkojen Maailmanneuvosto 
kristittyjen kesken kasvavan 
yhteishengen hedelmänä. 
Vuonna 1962 katolinen kirkko 
kutsui Roomaan kaikki piispat 
konsiiliin, Vatikaanin toiseen 
kirkolliskokoukseen. Avajais-
jumalanpalveluksessa paavi 
Johannes XXIII pyysi nöyrästi 
Jumalan Pyhän Hengen apua: 
”Tule Pyhä Henki ja uudista 
meidän ajassamme helluntain 
ihme”. Tällöin katolinen kirk-
ko pyrki ajankohtaistumaan. 
Vuonna 2000 paavi Johannes 
Paavali II  esitti konkreettisesti 
kirkolliskokouksen tavoitteet 
niin, että hän toivoisi jokaisen 
kirkonjäsenen saavan  uudella 
vuosituhannella henkilökoh-
taisen suhteen kolmiyhteiseen 
Jumalaan sekä että uskonelä-
mä ei olisi kenellekään taakka-
na vaan jokaiselle iloisena asia-
na, niin kuin sen pitää olla.

Mutta mitä kirkon johtajat, 
apostolien seuraajat, piispat 
ja paavi voivat saada aikaan, 
jos Jumalan Henki ei eläisi ja 
vaikuttaisi kirkon kansassa, 
jos kirkon jäsenet eivät seu-
raisi Vapahtajaansa samassa 
Hengessä, jota täynnä hänen 
sydämensä on? Herramme itse 

ratkaisi tämän kysymyksen ta-
vallisten seurakuntalaisten 
tasolla kutsumalla eloon eri 
kirkkokunnissa Hengen uu-
distusliikkeitä. Näin monien  
kristittyjen suhde Jumalaan ja  
kirkkoon on uudistunut  ja sy-
vennyt. Tämä Pyhän Hengen 
herätys levisi 60- ja 70-luvuilla  
nopeasti kaikkiin kristillisiin 
kirkkokuntiin ja yhteisöihin 
ja uskonnollisiin järjestöihin 
myös meidän kirkossamme.  
Katolisen kirkon Hengen uu-
distusliike sai alkunsa Pittsbur-
gissa Yhdysvalloissa  vuonna 
1967 ylioppilaitten rukouspii-
rissä kun he pyysivät muutamia 
Episkopaalisen kirkon jäseniä  
rukoilemaan heidän yllensä 
Pyhän Hengen lahjoja.   

On korostettava sitä, että 
niin sanotut karismaattiset 
kristityt eivät vasta silloin ole 
tulleet uskoon, vaan että  hei-
dän uskonelämänsä tuli pala-
vammaksi, henkilökohtaisem-
maksi asiaksi. He rupesivat 
lukemaan uudella tavalla Raa-
mattua. He innostuivat kirkon 
sakramentaaliseen elämään. 
He näkivät Pyhän Hengen 
työn omassa itsessään ja muis-
sa ihmisissä, jopa niissä, jotka 
eivät kuulu omaan kirkkokun-
taan tai yhteisöön. He tulivat 
tietoisiksi omasta kutsumuk-
sestaan ja henkilökohtaisesta 
elämäntehtävästään. Heitä ei 
enää hävettänyt rukoilla tois-
ten kanssa eikä puhua toisille 
Jumalasta ja hänen hyvyydes-
tään ja armahtavaisuudes-
taan. He vapautuivat ennak-
koluuloistaan sekä mielen ja 
ruumiin sairauksista. He eivät 
enää tuominneet armottomas-
ti toisia, vaan rukoilivat niiden 
puolesta, jotka eivät ymmärtä-
neet  heitä tai vainosivat heitä 
heidän elävän uskonsa takia. 
He osasivat iloita iloitsevien 
kanssa ja surra surevien kanssa, 
kantaa vastuuta oman itsensä 
ja läheistensä kaikenpuolisesta 
hyvinvoinnista. Myös muiden 
kansojen hätä kosketti heitä, 
niin että he pyrkivät kaikin 
voimin auttamaan.  He oppi-
vat tuntemaan ne hengelliset 
lahjat, jotka he saivat omaa py-
hitystänsä varten ja iloitsivat 
niiden hedelmistä. He tulivat 
myös tietoisiksi niistä karis-
moista, jotka he saivat kirk-
konsa ja Jumalan valtakunnan 
rakennukseksi. Kuitenkin he 

ymmärsivät myös hyvin, että  
Jumalan Henki jakaa lahjo-
jansa kullekin kirkon ja seura-
kunnan tarpeen mukaan sekä 
ettei kenelläkään ole kaikkia 
karismoja yhtä aikaa. Jumalan 
Henki yhdistää kaikkien saa-
mat lahjat kirkon yhteiseksi 
hyödyksi. 

Karismojen uudelleen löytö 
kristittyjen elämässä ja niiden 
käyttöönotto antoi Hengen 
uudistukselle karismaattisen 
liikkeen nimen. Uuden testa-
mentin kirjoista löytyy yhteen-
sä yli 30 sellaista karismaa. 
Käytännössä silmäänpistäviä 
karismoja ovat olleet alusta 
lähtien ylistys ja parantamisru-
kous sekä kielenpuhuminen ja 
profetia. Tällöin myös osallis-
tuminen seurakunnan juma-
lanpalveluksiin ja toimintaan 
muuttui iloiseksi ja tärkeäksi 
tapahtumaksi, kunniatehtä-
viksi. Tällä hetkellä katolisen 
kirkon Hengen uudistusliike 
on kirkon voimakkain maallik-
koliike. Siihen kuuluu monia 
miljoonia jäseniä eri puolilla 
maailmaa, varsinkin Etelä-
Amerikassa ja Afrikassa.  

Mielenkiintoista on se, 
että Hengen uudistusliike on 
vahvistanut sisäisesti jokaista 
kristillistä yhteisöä, mikä on 
sangen iloinen asia, mutta se 
ei ole vielä edistänyt kristitty-
jen näkyvää ykseyttä niin pal-
jon kuin olisi toivottava.

Siksi ei saisi unohtaa Hen-
gen uudistuksen toista tavoitet-
ta: kristittyjen ykseyttä ja maa-
ilman evankeliointia Pyhässä 
Hengessä. Jumalan Henki on 
paitsi kirkon jäsenten pyhityk-
sen Henki myös kristikansan 
ykseyden Henki. Ei riitä, että 
rukoillaan yhdessä ja toistensa 
puolesta, on myös tärkeä yh-
dessä ja yksimielisesti rakentaa 
Kristuksen kirkkoa kaikkialla 
maailmassa, sellaiseksi kuin 
hän on suunnitellut sen. Siksi 
on myös tehostettava yhteis-
henkeä ja yhteistyötä kristillis-
ten kirkkokuntien ja yhteisö-
jen välillä millä alalla ja missä 
muodossa hyvänsä tämä on 
vain mahdollista, jotta kaikki 
ihmiset oppisivat tuntemaan 
ainoan Jumalan ja hHänen 
Poikansa rakkauden ja iloitsi-
sivat elämänlahjasta.  

isä Frans

Kolumni

AC:n 70-vuotisjuhlaan 
julkaisema kirja
Viime Fides-numerossa oli raportti AC:n 70 vuotisjuhlasta. 
Siinä mainittiin, että yhdistys oli julkaissut kirjan tilaisuuden 
kunniaksi. Mielestäni tämä kirja on hieman pidemmän mai-
ninnan arvoinen.

Kirja koostuu yhdeksästä puheesta tai esitelmästä, jotka on 
pidetty AC:ssa ajalla 1996-2006. Tämä valikoima on hyvin 
tehty. Se on mielenkiintoinen, monipuolinen ja antaa hyvän 
kuvan siitä, miten laajat yhdistyksen harrastusalueet ovat.

Esitelmistä kuusi on suomenkielistä, kaksi ruotsinkielistä ja 
yksi, tuorein, englanninkielinen. Tyyli ja sisältö vaihtelevat 
esitelmöitsijöiden mukaan hyvin suuresti.

Suosittelen lämpimästi kaikkien luettavaksi. Hinta 10 eu-
roa.

Märtä Aminoff

Academicum Catholicum ry:n 70-vuotisjuhlakirja “Rakastakaa 
kirkkoa!” on myytävänä seurakunnissa ja Studium Catholicumissa 
10 euron hintaan. Voitte myös tilata kirjan postiennakolla. Hinta 
on silloin 12 euroa. Tilaukset p. 0400-466402 / Annukka Lind-
holm tai sähköpostilla lindholms@kolumbus.fi.
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Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirje-
kuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoil-
ta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman 
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden 
mielipiteiden lyhentämiseen.

Lukijoilta

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 seura-
kuntasali, Helsinki (Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 HKI)

Ohjelmassa mm. dokumentti: Veli Musisin lapset. Videolla esiintyy 
kummilapsia, hankeen työntekijöitä, paikallisia ihmisiä ja maise-
mia. Tule katsomaan, millaista elämä on hankkeemme toiminta-
alueella!

Kaikki rohkeasti mukaan! Kummit, kummiutta harkitsevat ja kaikki 
asiasta kiinnostuneet. Lämpimästi tervetuloa! 

ENNAKKOTIETOA:
26.11. BASAARI-BASAR-BAZAAR klo 10.30-14.30 

Pyhän Henrikin srk-sali- / St.Henrik’s församlingssal/St.Henry’s 
Parish Hall. Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/
lahjoitukset P.Henrikin srk-saliin, lauantaina 25.11. Bakverk/gåvor 
avsedda för basaren kan vänligen inlämnas i St.Henry’s försam-
lingssal, lördag 25.11. Please bring donations for Bazaar to St. 
Henry’s on Saturday 25th of November. 

KÄSITYÖPAJA

Katrinan kammarin käsityöpaja kokoontuu torstaisin Maneesikatu 
2 a:n sisäpihalla Caritaksen toimiston vieressä. 

Toteutamme syksyn aikana virkaten ja neuloen persoonallisia 
mattoja, tabletteja, laukkuja ja muita pikkuesineitä. Valmistami-
amme tuotteita myydään Caritaksen basaareissa ja Tuomaan 
markkinoilla. 

Syksyn käsityöillat ovat torstaisin klo 17:00 – 19.00.
syyskuussa 28.9
lokakuussa 12.10, 26.10
marraskuussa 9.11, 23.11
joulukuussa 7.12. 

Tule mukaan ideoimaan ja tekemään yhdessä. Käsityöpaja on 
tarkoitettu niin aloittelijoille kuin taitureillekin. Lisätietoja toimis-
tosta.

LEIKKAA JA POSTITA:

HALUAN LIITTYÄ SUOMEN CARITAS RY:N 

  JÄSENEKSI

  KANNATUSJÄSENEKSI

  RYHTYÄ KUMMIKSI UGANDALAISELLE ORVOLLE

NIMI:______________________________________________

OSOITE:___________________________________________

PUHELIN:__________________________________________

SÄHKÖPOSTI:______________________________________

Adresseja
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja 
adresseja kuorineen on saatavana Katolisesta tie-
dotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €). 
Adresseja on kahdenlaisia: a) punaisella nauhalla 
onnitteluihin ja b) mustalla nauhalla surunvalit-
teluihin. 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

Iloon ja suruun

Kalevi Karosen muistolle
Veljeni Kalevi Karonen sai kutsun ikui-
suuteen 16.7.2006 pitkien ja vaikeiden 
sairauksien jälkeen.

Olimme lapsista lähtien täysorpoja ja 
asuimme Sisarten lastenkodissa Viipuris-
sa Neitsytniemellä. Meitä oli siellä kato-
lilaisia n. 16. Veljeni tuli sinne kaksivuo-
tiaana. Ennen kouluikää hän jo opetteli 
messupalvelijaksi, ensin Neitsytniemen 
kappelissa, sitten Viipurin kirkossa pyhi-
sin. Yleensä siellä oli neljä messupalveli-
jaa, joista kaksi opetteli samalla. Silloin he 
vastasivat latinaksi papin messunpidossa 
lukemaan tekstiin. Niinpä usein sunnun-
taisin mummolaan mennessä opettelim-
me yhdessä niitä vastauksia, kun matka 
oli pitkä ja jouduimme sen kävelemään. 
Ei ollut raitiovaunurahaa.

Evakkomatkan jälkeen tapahtui muutto 
Lahteen, jossa veljeni jatkoi messupalveli-

jana. Myöhemmin, täytettyään 16 vuotta, 
hän tuli luokseni Vaajakoskelle. Vaasan-
kadun kappelin valmistuttua Jyväskylässä 
toiminta jatkui siellä. Veljeni osallistui 
kaikkiin tarvittaviin toimituksiin. Nämä 
olivat Pyhän Olavin seurakunnan alku-
vuosia. Kun sitten seurakuntamme kir-
kon peruskivi muurattiin, oli hän myös 
messupalvelijana ja siitä lähtien sitten 
joka pyhä mukana kirkon valmistuttua. 
Helsinkiin muutettuaan hän oli sitten vä-
hemmän mukana monesta syystä.

Antakoon Jumala iäisen levon ja iäinen 
valkeus loistakoon hänelle!

Samalla tervehdykseni kaikille vielä elossa 
oleville lastenkodissa Viipurissa olleille.

Veljeäni Kalevia kaivaten 

Ester Rekonen os. Karonen

ARS MARIA -MAALAUSKERHO 
Kokoonnumme taas ensimmäisen kerran kesän jälkeen 27.9. P. Marian kirkon alakertaan ja 
päätämme seuraavat kerrat. Otetaan uusia osallistujia ja aiempi maalaus-/piirustuskokemus ei 
ole tarpeellinen. Kurssi toteutetaan 10 kertaa syksyn aikana keskiviikkoisin 3 tuntia illassa klo 
17.30 lähtien. Opettajana toimii ammattitaiteilija Matti Kurki ja kurssin hinta on € 100. Ilmoit-
tautumiset ja lisätietoa saa Maijulta 040-5661381.
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Ajassa

Johdanto-
kurssi 
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 (uskonnonopet-
taja Marjatta Jaanu-Schrö-
der)

9.10. Jeesus Kristus (isä Ma-
rino Trevisini)

23.10. Kirkko (tiedottaja Mar-
ko Tervaportti)

6.11. Raamattu, traditio, 
opetusvirka, paavius (isä 
Manuel Prado)

20.11. Johdatus messuun 
– kirkkorakennuksen esitte-
ly (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 Sip-
po SCJ)

19.2. Katolisen moraaliope-
tuksen lähtökohdat (piispa 
Józef Wróbel SCJ)

5.3. Parannuksen sakra-
mentti, sairaiden voitelu 
(isä Kazimierz Lewan-
dowski SCJ)

19.3. Eukaristia (isä Teemu 
Sippo SCJ)

2.4. Kirkon liturgia – kirk-
kovuosi (isä Teemu Sippo 
SCJ)

16.4. Avioliitto (isä Manuel 
Prado)

7.5. Pappeus (isä Teemu 
Sippo SCJ)

21.5. Luostarit ja muut hen-
gelliset yhteisöt (sisar Mar-
ja-Liisa OSSS)

Kurssi-illat pidetään ilmoitet-
tuina maanantai-iltoina klo 
18.30-20.30 Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnan seu-
rakuntasalissa, Pyhän Hen-
rikin aukio 1 (Puistokadun 
ja Tehtaankadun kulmassa), 
00140 Helsinki. 

Ilmainen kurssi on tarkoitettu 
sekä asiasta muuten kiinnos-
tuneille että sellaisille, jotka 
tahtovat tulla katolilaisiksi. 
Jälkimmäiselle ryhmälle jär-
jestetään kurssia täydentä-
vää lisäopetusta. 

Kurssin oppimateriaalina 
käytetään pääasiassa Ka-
tolisen kirkon katekismusta 
sekä Katolisen uskon perus-
teet –kirjaa. Niitä on saata-
vissa kurssilla sekä Katoli-
sesta tiedotuskeskuksesta. 

Kurssin järjestää Katoli-
nen tiedotuskeskus yhteis-
työssä Helsingin katolisten 
seurakuntien kanssa. Lisä-
tietoja arkipäivisin puh. 09-
6129470, info@catholic.fi .

Ei ennakkoilmoittautumista.

Katolska kyrkan på Färöarna
Kyrkan har gammal rot på 
Färöarna. Redan på 700-ta-
let hade iriska munkar bragt 
kristendomen till öarna men 
norska vikingars erövrings- och 
plundringståg gjorde omkring 
år 800 slut på öarnas kristen-
dom.

Omkring år 1000 kristna-
des färingarna av sin hövding 
Sigmund Brestersson. Färö-
arna blev sedan ett eget stift 
med domkyrka på Sydströmö. 
Reformationen i Danmark 
utrotade katolicismen på Fä-
röarna liksom den gjorde det 
på Island.

År 1849 fick katolikerna 
i Danmark full religionsfri-
het och 8 år därefter reste två 
katolska präster, pater Georg 
Bauer och Luigi Mussa till Fä-
röarna för att börja verka där. 
Först betraktades de av folket 
med sådan misstro att de hade 
svårt att få tak över huvudet 
men redan följande år började 
de bygga sin kyrka.

Pater Bauer stannade på 
Färöarna till 1872. Under 
hans tid blev många upptagna 
i kyrkan. När han farit bort 
betjänades församlingen av 
olika präster som regelbundet 
besökte öarna. Men församlin-
gen tynade ändå av så att det 
vid det sista besöket 1894 bara 
fanns en katolik kvar.

Men kyrkan väcktes till liv 
igen 1931. Det var tack vare 
kardinal van Rossum som be-
sökte öarna på sin väg till Is-
land år 1929. Han blev bedrö-
vad över att kyrkan försvunnit 
och också gripen av de svåra 
levnadsförhållanden i vilka 
folket levde. Vid sin återkomst 
till Rom gjorde han på olika 
håll propaganda för öarna 
med det resultat att två fran-
ciskansystrar i april 1931 seg-
lade till Torshavn, civilklädda 
då de ej visste huru de skulle 
bli mottagna. Två präster kom 
följande månad. Mottagandet 
var förhållandevis gott och när 
ortsborna rätt snart fått klart 
för sig att nykomlingarna var 
ordenssystrar vände de sig 
till dem för att få hjälp med 
barnens undervisning och öv-
rig barnavård. Före årsskiftet 
hade de redan ansvar för 22 
barn. I samråd med biskopen 
i Köpenhamn köpte de jord 
och byggde en skola och en 
kyrka som blev färdiga kring 
årsskiftet 1933-34. Under 
de närmaste åren byggde de 
ännu en barnträdgård och en 

barnkrubba.
I början av 1960-talet fanns 

det hela 23 systrar på Färöar-
na. En stor del av Torshavns 

befolkning har besökt eller 
vårdats i någon av systrarnas 
institutioner. Dessa var kända 
för undervisningens höga kva-

litet och för systrarnas religiösa 
tolerans. Församlingen växte 
under denna tid.

På 1980-talet blev det tyd-
ligt att systrarna inte kunde 
fortsätta sin verksamhet på 
samma sätt som tidigare. De-
ras antal hade minskat och 
genomsnittsåldern ökat, admi-
nistrationen hade blivit dyrare 
och öarnas undervisningssys-
tem hade utvecklat sig kraf-
tigt. Efter förhandlingar kom 
man överens om att kommu-
nen skulle överta skolan och 
barnkrubban samt kyrkan som 
var hopbyggd med skolan och 
i stället bygga ett nytt kloster 
och en ny kyrka för systrarna. 
Systrarna bibehöll ansvaret för 
och vården av barnträdgården. 
6 franciskanersystrar bor i det 
nya klostret och av dem har 
fyra del i barnträdgårdsarbe-
tet.

Den sista fast bosatta präs-
ten i Torshavn dog 1990 och 
sedan dess har någon präst i 
Köpenhamn ansvar för för-
samlingen. Det är nu general-
vikarien Lars Messerschmidt 
som har det. Skovtals har för-
samlingen blivit betjänade av 
lånade präster från olika nor-
diska länder då Danmark ej 
har nog av dem. 2004 var vår 
fader Vimpari två månader på 
Färöarna. Öarna har en bofast 
diakon som kan hålla guds-
tjänst när det ej finns någon 
präst. Idag finns det omkring 
120 katoliker på öarna och av 
dem är åtminstone en tredje-
del färingar. De andra kom-
mer från 23 olika länder och 
flere kontinenter. Katolikerna 
på Färöarna har i år firat 75 års 
jubileet av kyrkans återkomst 
1931. 

Märta Aminoff

Se även: www.katolsk.fo

Mariakyrkan fi nns även i ett 
frimärke.

Altartavlan i den katolska Mariakyrkan av Trónda Patursson.


