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Assisin henkeä
Monella eri tavalla tässä
lehdessä tulee esille tarve omien tarkoitusperien rehelliseen ja totuudenmukaiseen selvittämiseen ja uuteen harkintaan. Ehkäpä syksyn
pimeys todella kutsuu
meitä paljastamaan totuuden sieltäkin, mihin
sen mielellään jättäisimme piiloon. Kutsun tähän totuudellisuuteen,
joka luo valoa pimeyteen, tuo Kristus itse, hän, joka
on tie, totuus ja elämä.
Missä mielessä totuus kutsuu meitä? Ensinnäkin,
kuten pyhä isä sanoo (s. 3), meidän on uskonnon
harjoittajina, Jumalaan uskovina ihmisinä, todellakin otettava rauhan työ tehtäväksemme. Mitä on
kristillisyys, joka jää välinpitämättömäksi sodan ja
kärsimyksen edessä? Mitä on uskonnollisuus, joka
lietsoo riitaa ja vihaa? Paavin sanoin: ”Ei ole koskaan mahdollista Jumalan nimeä avuksi huutaen
onnistua oikeuttamaan pahaa ja väkivaltaa.”
Toisekseen paavi kutsuu meitä pitämään huolta asioiden tärkeysjärjestyksestä: lääketieteellisen tutkimuksen on palveltava aina ihmistä, ei päinvastoin (s.
4). Tämä teema nousee esiin myös kardinaali Pellin
ajatuksissa (s. 4): emme voi valehdella ja vääristellä todellisuutta edes silloin, kun yritämme peitellä
sitä ”hyviin syihin vedoten”, emme ole aku ankkoja
vaan ihmisiä, jotka on luotu Jumalan kuviksi ja kaltaisiksi. Jokainen meistä, alusta alkaen.
Tämä ontologinen samanarvoisuus on mullistava asia. Se huutaa meitä ei vain katsomaan kohti
silloin, kun edessämme on ongelma tai epäkohta,
vaan puuttumaan siihen. Ihmiset eivät ole eriarvoisia vaan todellakin yhtä ja samaa Jumalan perhettä.
Tämän perheen toiminnan hengen näkee ja voi nähdä vain siitä, kuinka paljon rakkautta se heijastaa.
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Uutisia
sir

Pyhä isä Napolissa:

Voimakas vetoomus rauhan puolesta
Paavi Benedictus XVI teki pastoraalivierailun Napoliin 21.10. Vierailun yhteydessä hän esitti
suurta huomiota herättäneen vetoomuksen kansainväliseen rauhankokoukseen osallistuneiden eri uskontokuntia edustajille:
”Käytän mielelläni tämän
tilaisuuden tervehtiäkseni
arvohenkilöitä, jotka ovat
kokoontuneet tänne Napoliin 21. kokoukseen, jonka
teema on ”Väkivallattoman
maailman puolesta - uskontojen ja kulttuurien dialogi”.
Tietyssä mielessä se, mitä te
edustatte ilmaisee erilaisia
maailmoja ja ihmiskunnan
uskonnollisia perintöjä, joita
katolinen kirkko vilpittömästi ja sydämellisesti arvostaa
ja kunnioittaa. Haluan vielä
osoittaa kiitollisuuttani kardinaali Crescenzio Sepelle ja
Napolin arkkihiippakunnalle, joka toimii tämän kokouksen isäntänä, sekä myös
Sant’ Egidio yhteisölle, joka
työskentelee antaumuksellä
rohkaistakseen dialogia uskontojen ja kultturien kesken ”Assisin hengessä”.
”Tämän päiväinen kokoustuo mieleen vuoden 1986,
kun kunnioitettu edeltäjäni
Johannes Paavali II kutsui
koolle uskontojen edustajat
pyhän Fransiskuksen kukkuloille rukoilemaan rauhan
puolesta, painottaen siinä

yhteydessä niitä sisäisiä yhteyksiä, jotka yhdistävät aidon uskonnollisen asenteen
terävään herkkyyteen tätä
ihmisyyden perustavaa hyvää kohtaan. Vuonna 2002,
vuoden kuluttua syyskuun
11. päivän dramaattisten tapahtumien jälkeen, Johannes
Paavali II itse kutsui jälleen
kerran uskontojen johtajat
Assisiin pyytämään Jumalaa pysäyttämään ne vakavat uhat, jotka kasaantuivat
ihmiskunnan ylle erityisesti
terrorismin vuoksi.
”Samalla kun kunnioitamme eri uskontojen eroja,
meitä kutsutaan työskentelemään rauhan hyväksi
ja sitoutumaan tehokkaasti
edistämään sovintoa kansojen välillä. Tämä on todellista ”Assisin henkeä”, joka
vastustaa kaikkia väkivallan muotoja ja uskontojen
väärinkäyttöä väkivallan oikeuttamiseksi. Konfliktien
repimän maailman kasvojen
edessä, missä väkivalta joskus perustellaan Jumalan nimessä, on tärkeää vakuuttaa,
että uskonnot eivät voi tulla

vihan välineiksi. Ei ole koskaan mahdollista Jumalan
nimeä avuksi huutaen onnistua oikeuttamaan pahaa
ja väkivaltaa. Päinvastoin,
uskonnot voivat ja niiden
täytyy tarjota kallisarvoisia mahdollisuuksia rakentaa rauhallista ihmisyyttä,
koska ne puhuvat rauhasta
ihmissydämelle. Katolinen
kirkko aikoo jatkaa dialogin
polulla rohkaistakseen ymmärtämystä eri kulttuurien
ja uskonnollisen viisauden
traditioiden ja muotojen
välillä. Minä toivon lämpimästi, että tätä henkeä levitetään yhä enemmän, varsinkin siellä missä jännitys
on vahvinta, missä vapaus
ja muiden kunnioittaminen
kielletään ja missä miehet ja
naiset kärsivät suvaitsemattomuuden ja väärinkäsitysten seurauksista.
”Rakkaat ystävät, kantakoot nämä työskentelyn ja
kuuntelemisen päivät hedelmää kaikille. Minä rukoilen iankaikkista Jumalaa
sen puolesta, jotta hän vuodattaisi kokouksen kaikki-

en osanottajien ylle runsaan
siunauksensa, viisautensa ja
rakkautensa. Vapauttakoon
hän ihmisten sydämet kaikesta vihasta ja karsikoon
kaiken väkivallan ja tehköön
meistä kaikista rakkauden
kulttuurin edistäjiä.”
KATT/VIS

Reykjavik
saa uuden
piispan

Tiistaina 30.11. annettiin tiedoksi, että paavi Benedictus
XVI on hyväksynyt Reykjavikin piispa Jóhannes Gijsenin ikänsä perusteella
jättämän eroanomuksen ja
nimittänyt tälle seuraajaksi Lausannen, Geneven ja
Fribourgin apulaispiispan
Pierre Bürcherin.
Monsignore Bürcher on
syntynyt 20.12.1945 Fieschissä Sveitsissä. Hänet
vihittiin papiksi 27.3.1971 ja
nimitettiin apulaispiispaksi
29.1.1994. Hänet vihittiin
Maximiana in Byzacenan
titulaaripiispaksi 12.3.1994.
Hän on myös Idän kirkkojen
kongregaation jäsen.
Piispa Gijsen siirtyy eläkkeelle takaisin kotimaahansa Hollantiin.
Islannissa on vähän yli
300.000 asukasta, joista
katolilaisia on noin 8.000.
Maassa on 15 pappia ja 38
sääntökuntasisarta. Reykjavikin hiippakunnassa on
viisi seurakuntaa.
KATT/VIS

Apostolinen nuntius
siirtyy Loretoon
Apostolinen nuntius Pohjoismaissa, arkkipiispa Giovanni Tonucci on saanut
torstaina 18.10.2007 paavi
Benedictus XVI:lta nimityksen Loreton prelatuurin
piispa-prelaatiksi ja Loreton
pyhäkön paavilliseksi delegaatiksi.
Arkkipiispa Tonucci seuraa tulevassa tehtävässään
piispa Gianni Danzia. Hän

jättää Ruotsin Djursholmissa sijaitsevan nuntiatuurin
marraskuussa. Uutta Pohjoismaiden nuntiusta ei vielä ole nimitetty. Tonucci tuli
Pohjoismaiden nuntiukseksi
tämän vuoden huhtikuussa
kuolleen arkkipiispa Piero
Biggion jälkeen lokakuussa
2004.
KATT/VIS
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Kardinaalikonsistori marraskuussa
Paavi Benedictus XVI on
keskiviikkona 17.10. ilmoittanut, että marraskuun 24.
päivänä pidetään kardinaalikonsistori, jossa kardinaaleiksi nimitetään 18
konklaavissa äänestämään
oikeutettua ja viisi ikärajan
(80 vuotta) ylittänyttä piispaa tai pappia.
Uudet kardinaalit ovat
1. Mons. Leonardo Sandri,
Idän kirkkojen kongregaation prefekti
2. Mons. John Patrick Foley, Jerusalemin pyhän haudan ritarikunnan pro-suurmestari
3. Mons. Giovanni Lajolo,
Paavillisen Vatikaanivaltion
toimikunnan ja Vatikaanin
hallinnon puheenjohtaja
4. Mons. Paul Joseph Cordes, Paavillisen Cor Unum
-neuvoston puheenjohtaja
5. Mons. Angelo Comastri, Pyhän Pietarin basilikan arkkipappi, Vatikaanivaltion yleisvikaari sekä Pietarinkirkon huoltojohtaja
6. Mons. Stanisław Ryłko,
Paavillien maallikkojen neuvoston puheenjohtaja
7. Mons. Raffaele Farina,

Pyhän roomalaisen kirkon
arkiston- ja kirjastonhoitaja
8. Mons. Agustín GarcíaGasco Vicente, Valencian
arkkipiispa
9. Mons. Seán Baptist Brady, Armaghin arkkipiispa
10. Mons. Lluís Martínez
Sistach, Barcelonan arkkipiispa
11. Mons. André VingtTrois, Pariisin arkkipiispa
12. Mons. Angelo Bagnasco, Genovan arkkipiispa
13. Mons. Théodore-Adrien Sarr, Dakarin arkkipiispa
14. Mons. Oswald Gracias, Bombayn arkkipiispa
15. Mons. Francisco Robles Ortega, Monterreyn arkkipiispa
16. Mons. Daniel N. DiNardo, Galveston-Houstonin arkkipiispa
17. Mons. Odilio Pedro
Scherer, São Paulon arkkipiispa
18. Mons. John Njue, Nairobin arkkipiispa
Tämän lisäksi konklaaviin kuulumattomina kardinaaleiksi nimitetään
1. Hänen pyhyytensä Em-

manuel III Delly, Babylonian
kaldealainen patriarkka
2. Mons. Giovanni Coppa,
Sertan titulaariarkkipiispa,
apostolinen nuntius
3. Mons. Estanislao Esteban Karlic, Paranán emeritusarkkipiispa
4. Isä Urbano Navarrete,
SJ, Paavillisen Gregorianayliopiston emeritusrehtori
5. Isä Umberto Betti, OFM,
Paavillisen lateraaniyliopiston emeritusrehtori.
Paavi ilmoitti myös, että
hän olisi tähän joukkoon nimennyt puolalaisen piispa
Ignazy Jeżin, mikäli tämä
ei olisi juuri sattunut kuolemaan. Piispa Jeż kuoli
pyhiinvaellusmatkalla Roomassa kuultuaan nimityksestään kardinaaliksi. Hän
sai pian ilmoituksen jälkeen
sydänkohtauksen ja kuoli
matkalla sairaalaan.
KATT/VIS

Nykyajan ongelmana ”Aku Ankka -heresia”:

Ehkäisy ei kuulu katoliseen uskoon
Sydneyn arkkipiispa, kardinaali George Pell on uudessa kirjassaan ”God and
Caesar” (Jumala ja keisari)
luonnehtinut ”meidän aikamme yleiseksi heresiaksi” monesti esiintyvää uskomusta, että katolilaiset
voisivat hyväksyä ehkäisyn
ja käyttää sitä omantunnon
ensisijaisuuteen vedoten.
Lainaten Oxfordin yliopiston professorin Felipe Fernandez-Armeston
metaforaa kardinaali Pell
kutsuu tällaista uskomusta Aku Ankka -heresiaksi,
koska tämä Disney-hahmo
tunnetusti ”tietää kaiken” ja
on aina ”hyvin varma oman
toimintansa oikeutuksesta”. Kardinaalin mielestä
Aku Ankka on toki hyvää
tarkoittava, mutta ”hänen
toimintansa on monesti tuhoisaa sekä hänelle itselleen
että muille”.
Samoin pätee niistä katolilaisista puhuttaessa, jotka
kannattavat ja edistävät eh-
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käisyn, abortin ja alkioiden
tuhoamisen kautta vääristynyttä näkemystä ihmisen
seksuaalisuudesta.
Kardinaali Pellin mukaan nämä ihmiset, vedoten
omantunnon ensisijaisuuteen, ”virheellisesti uskovat
olevansa oikeassa, vaikka he
todellisuudessa vääristävät
sen Jumalan kuvan, jonka
Luoja tarkoitti annettavaksi
aviopuolisoiden välisessä
hedelmällisessä seksuaalisessa liitossa”.
”Liian monet aku ankat
saavat aikaan hyvänolon
tunteen yhteiskunnan, joka
pyrkii poistamaan henkilökohtaisen syyllisyyden ja
kaiken, mikä voisi tehdä ihmisen olon epämukavaksi.
Tällöin hyveenä pidetään itseriittoista itsensä tyytyväiseksi tekemistä”, kardinaali
kirjoittaa. ”Syntien tunnustaminen korvataan terapialla, itsensä syyttäminen
itsensä löytämisellä.”
Kardinaali huomauttaa,

että väärä käsitys omantunnon ensisijaisuudesta oli
yksi keskeinen teema paavi
Johannes Paavali II:n kiertokirjeessä ”Veritatis Splendor”
(1993). ”Vain totuudella, tai
Jumalan Sanalla, on ensisijaisuus, vain se on toiminnan perimmäinen sääntö.”
Yksittäinen omatunto on
välttämätön, mutta joskus
riittämätön. ”Jopa joku, joka
aidosti etsii totuutta, voi
erehtyä. Sillä voi olla tuhoisia seurauksia”, kardinaali
jatkaa.
Kardinaali Pellin kirja on
kokoelma kirjoituksia, joita
hän on julkaissut vuosien
saatossa. Yksi kirjoituksista
käsittelee piispojen vastuuta elämän puolustamisessa.
Kardinaalin mielestä kirkon koko opetus elämän
kysymyksistä on tuotava
rohkeasti julki. ”Taktinen
hiljaisuus” itse asiassa vain
hidastaa kirkon kasvua.
KATT/Kath.net/CNA

Traditionaaliset
anglikaanit pyrkivät
Rooman yhteyteen
Muun muassa naispappeusnäkemysten takia Anglikaanisesta kommuuniosta 70luvun lopussa irtautuneet
anglikaaniset hiippakunnat
ympäri maailmaa ovat yhteisesti päätyneet hakemaan
katolisen kirkon ”täyttä,
korporaalista ja sakramentaalista yhteyttä”.
Traditionaalisen anglikaanisen yhteisön (TAC)
piispainkollegio kokoontui lokakuun alussa Portsmouthissa Englannissa.
Kokouksessa piispat hyväksyivät yksimielisesti esityksen kirjeen toimittamisesta
Roomaan sekä tuon kirjeen
sanamuodosta.
Yhteisön antamassa tiedotteessa kerrotaan myös,
että ”kirje otettiin uskonopin
kongregaatiossa sydämellisesti vastaan. Yhteisön priimas (arkkipiispa John Hepworth) on sopinut siitä, ettei
kukaan piispainkollegion
jäsen anna asiasta lausuntoja ennen kuin Pyhä istuin

on harkinnut kirjettä ja vastannut”. Tämän odotetaan
tapahtuvan vuoden sisällä.
Traditionaaliseen anglikaaniseen yhteisöön kuuluu
nelisensataa tuhatta uskovaa
eri puolilta maailmaa.
80-luvun alussa Yhdysvaltain episkopaalikirkosta
tulevia pastoreita ja maallikkoja varten luotiin uskonopin kongregaation alaisuuteen oma osasto, jonka
kautta tuli mahdolliseksi
muun muassa tiettyjen anglikaaniseen liturgiaan kuuluvien tapojen säilyttäminen
omassa ns. anglikaanisessa
käytännössä (Anglican Use).
Myös jotkin naimisissa olevat pastorit saivat lisäkoulutusta ja poikkeusluvan pappisvihkimykseen. Lisätietoa
tästä löytyy internetistä:
http://www.pastoralprovision.org/.
KATT/CNA/Kath.net

Påven: Medicinska
forskningen måste stå i
människans tjänst
”Den medicinska forskningen måste stå i människans
tjänst och inte vice versa”,
sa Benedikt XVI under en
audiens med katolska apotekare, i samband med den
25:e internationella apotekarkongressen i Rom.
Påven ville med dessa ord
påminna om etiskt och moraliskt ansvar hos dem som
medlar mellan människan
och sjukdomen.
”Kom ihåg att aldrig använda ’bedövningsmedel’
på era samveten. Ställ er
emot terapier, mediciner
som går emot livet, och låt
ert arbete gynna solidariteten, så att medicinerna ska

kunna nå världens mest utsatta och fattiga.
”Ert etiska ansvar är att
informera om när mediciner är oetiska. Vidare får
den sjuke aldrig användas
som försökskanin i forskningens tjänst. Er vägran
och avståndstagande från
mediciner och forskning
som går mot det mänskliga
livet, är en professionell rättighet som måste uppmärksammas i ert yrke”, sa helige
fadern.
KATT/RV

Oremus

Kaikkien pyhien juhla

Rukouksen
apostolaatti
Marraskuu
Rukoilemme, että niillä
jotka työskentelevät lääketieteellisen tutkimuksen parissa tai säätävät
lakeja aina olisi syvä kunnioitus ihmiselämää kohtaan sen alusta loppuun
saakka.
Rukoilemme, että sovinnon ja rauhan henki
leviäisi Korean niemimaalla.
Joulukuu

Kaikkien pyhien juhlaa vietetään tänä vuonna sunnuntaina 4.11. Kuva: Fra Angelico.

Psalm på Allhelgonadagen
Psalm 15 - Vem är värdig i Herrens ögon?

O
E10

i Maria, äärimmäisen tuskan täyttämä, anna minun itkeä kanssasi.

och den levande Gudens stad (Heb. 12:22)

Sunnuntait ja juhlapyhät

Herre, vem får gästa ditt tält?

3.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN
MUISTOPÄIVÄ - Vainajien päivä

Den som lever oförvitligt och gör det rätta
och är sann i tal och tanke.
Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.
Den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.

Böneapostolatet
November

Ni har kommit till Sions berg

Vem får bo på ditt heliga berg?

Rukoilemme, että yhteiskunta viipymättä pitäisi
huolta aidsiin sairastuneista, erityisesti naisista
ja lapsista ja että kirkko
auttaisi heitä tuntemaan,
että Herra rakastaa heitä.
Rukoilemme, että Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen, jota kirkko viettää juhlallisesti jouluna,
auttaisi Aasian kansoja
tunnistamaan Jeesuksessa
Jumalan lähettilään, maailman ainoan Pelastajan.

4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIEN JUHLA
- pyhäinpäivä, juhlapyhä
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1. Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a
11.11. KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI (IV)
1L 2. Makk. 7: 1-2, 9-14
Ps. 17: 1, 5-6, 8+15. Ks 15b
2L 2. Tess. 2: 16 - 3: 5
Ev. Luuk. 20: 27-38 tai Luuk. 20: 27a, 34-38
Pyhän isän päivä: rukouspäivä pyhän isän puolesta.
Kolehti kerätään Pyhän istuimen hyväksi.
18.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L Mal. 3: 19-20a
Ps. 98: 5-6, 7-9a, 9bcd. Ks 9d
2L 2. Tess. 3: 7-12
Ev. Luuk. 21: 5-19
25.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, KRISTUS, KAIKKEUDEN
KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Hes. 34: 11–12,15–17
Ps. 23: 1–2a, 2b–3, 5, 6. Ks 1
2L 1. Kor. 15: 20–26, 28
Ev. Matt. 25: 31–46

Vi ber att de som arbetar
med sjukvård och vetenskaplig forskning alltid
har en djup respekt för
allt mänsklig liv, från dess
början till dess naturliga
avslutning.
Vi ber att en anda av
försoning och fred växer
på den koreanska halvön.
December
Vi ber att samhället och
enskilda blir angelägna
om att hjälpa alla som
drabbats av AIDS, särskilt
barn och kvinnor, och att
Kyrkan låter dem förstå,
att de är älskade av Gud.
Vi ber att Guds sons
födelse, som Kyrkan firar under julen, hjälper
människorna i Asien att
känna igen Jesus, Guds
sändebud, som världens
ende Frälsare.
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Unkarin pyhä Elisabet
eli Elisabet Thüringeniläinen
Tänä vuonna vietetään
Unkarin pyhän Elisabetin
syntymän 800-vuotisjuhlaa. Unkarin pyhä Elisabet oli Unkarin kuninkaan Andreaksen tytär.
Hän syntyi vuonna 1207
Presburgissa Unkarissa,
joka nykyään tunnetaan
Slovakian Bratislavana.
Elisabetin isotäti oli Portugalin pyhä Elisabet.
Unkarin Elisabet avioitui
13-vuotiaana Thüringenin prinssin Ludvigin
kanssa.
Elisabet rakennutti sairaalan lähelle linnaa, jossa hän asui, ja hoiti itse
sairaita. Perhe ja hoviväki
paheksui sitä, mutta Elisabet sanoi, että hän seuraa
vain Kristuksen opetuksia, ei ihmisten. Kerran
kun Elisabet otti ruokaa
viedäkseen sen köyhille ja
sairaille, Ludvig pysäytti
hänet ja katsoi, mitä hänen viittansa alla oli, mutta ruoka oli ihmeellisesti
muuttunut ruusuiksi.
Ludvigin kuoltua Elisabet myi kaiken, mitä
hän omisti ja teki työtä
elättääkseen neljä lastaan.Koska hän lahjoitti
köyhille leipää ja nälänhädän tultua Saksaan
suuren erän viljaa, häntä
pidetään leipureiden suojeluspyhimyksenä.
Unkarin Elisabet kuoli
1231. Hänen reliikkejään
säilytetään Pyhän Elisabetin
luostarissa Wienissä, missä
hänen pääkallonsa kantaa
kruunua, jota hän eläessään
käytti. Elisabet kanonisoitiin jo vuonna 1235. Hänen
muistopäivänsä on 17. marraskuuta. Hänet kuvataan
kruunupäisenä ja viitan alta
näkyy ruusuja.
Leipureiden lisäksi Unkarin Elisabet on monien
eri asioiden ja ihmisryhmien suojeluspyhimys, mm:
kerjäläisten, morsiamien,
hyväntekeväisyysyhdistysten ja laupeudentyötä tekevien, kreivittärien, lasten
kuoleman, Erfurtin hiippakunnan, maanpakolaisten,
väärin syytettyjen, maankiertäjien, kodittomien, sairaaloiden, sukuongelmien,
Jaron arkkihiippakunnan,
filippiiniläisten pitsintekijöiden, parantoloiden, sairaanhoidon, hurskautensa
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tähden pilkattujen, Laupeudensisarten, tertiaarien,
Saksalaisen ritarikunnan,
hammassäryn, leskien.
Elisabet oli fransiskaanitertiaari, ja hänen hengellinen neuvonantajansa Konrad Marburgilainen kertoo
hänen elämästään seuravasti:
”Elisabet oli koko elämänsä ajan köyhien ystävä ja hän
omistautui kokonaan lievittämään nälkää. Hän käski,
että yksi hänen omistamistaan linnoista piti muuttaa
sairaalaksi, johon hän kokosi
paljon heikkoja ja voimattomia. Hän jakoi anteliaasti almuja tarvitseville kaikkialla
aviomiehensä valtakunnassa. Hän käytti kaikki omat
tulonsa miehensä neljästä
maasta ja lopulta hän myi
kaikki ylelliset tavaransa ja
hienot vaatteensa köyhien
hyväksi.

”Kahdesti päivässä, aamuin ja illoin, Elisabet kävi
katsomassa köyhiä. Hän itse
hoiti niitä, jotka olivat erityisen luotaantyöntäviä. Joillekin hän antoi syötävää, joillekin vaatteita, joitakin hän
kantoi olkapäillään ja teki
monia muita palveluksia.
Hänen miehensä hyväksyi
mielellään nämä rakkaudentyöt. Lopulta kun hänen
miehensä kuoli, Elisabet halusi saavuttaa suurimman
täydellisyyden: kyyneleet
silmissä hän pyysi minulta
lupaa saada kerjätä almuja
ovelta toiselle.
”Eräänä pitkänäperjantaina, kun alttari oli riisuttu
paljaaksi, hän laski kätensa
alttarille kaupunkinsa kappelissa, kaupungissa, johon
hän oli perustanut fransiskaaniveljien yhteisön, ja
todistajien läsnäollessa hän
luopui kaikesta maallisesta

komeudesta ja kaikesta, mistä Vapahtajamme
neuvoo meitä evankeliumissa luopumaan. Vielä
silloinkin hänen mielestään yhä täytyi kääntyä
pois huolista ja maallisesta kunniasta, jotka olivat
ympäröineet hänet silloin, kun hänen miehensä
oli elänyt.
”Vastoin minun tahtoani hän seurasi minua
Marburgiin, minne hän
perusti vierasmajan, jonne hän kokosi heikkoja
ja voimattomia. Siellä
hän palveli kurjimpia ja
halveksituimpia omassa
pöydässään.
”Riippumatta kaikista
noista hyvistä teoistakin
minä julistan Jumalan
edessä, että olen harvoin
nähnyt yhtä hurskasta
naista.
”Ennen Elisabetin kuolemaa minä kuuntelin
hänen ripittäytymisensä.
Kun kysyin häneltä, mitä
pitäisi tehdä hänen omaisuudelleen, hän vastasi,
että kaikki mikä näytti olevan hänen, kuului
köyhille. Hän pyysi minua jakamaan pois kaiken
paitsi yhtä kulunutta pukua, jossa hän tahtoi tulla
haudatuksi. Kun kaikki
tämä oli päätetty, hän otti
vastaan Herramme ruumiin. Sen jälkeen vesperiin asti hän puhui niistä
pyhimmistä asioista,joista
hän oli kuullut saarnoissa.
Sitten hän hartaasti jätti Jumalan haltuun kaikki, jotka
istuivat hänen lähellään, ja
ikään kuin nukahtaen lempeään uneen hän nukkui
pois.”

Adventtikalentereita
Caritaksesta

A3-kokoiset eli Itämaan tietäjät ja Enkelit
rappusilla sekä pieni
kirjemallinen kalenteri maksavat 4,00 euroa
kappale.

KATT

Pitkulainen kalenteri
kirjekuoren kanssa samoin kuin A5-kokoinen
kalenteri kirjekuoren
kanssa maksavat 5,00
euroa kappale.

Paimenelta

Me tiedämme tien

- saarna kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivänä
Muutama vuosi sitten maassamme julkaistiin mielenkiintoinen kirja nimeltä
Elämme, siis kuolemme. Sen
osuva otsikko kertoo jotakin siitä mikä on painanut
ihmismieltä sitten syntiinlankeemuksen. Ihminen on
kehittynyt kulttuureissaan.
Hän on valloittanut maailman ja käynyt kuussa. Hänen kehittämänsä tiede on
harpponut suuria askeleita
eteenpäin. Hänen luomansa
musiikki ja taide ovat rikastuttaneet elämää.
Ja kuitenkin: tätä kaikkea,
meidän jokapäiväistä elämäämme ja sen ihmissuhteita, verhoaa varma tietoisuus
siitä, että kerran jokaisen
ihmisen on lähdettävä tästä
ajasta ikuisuuteen. Eikä vain
muiden, vaan myös minun
itseni, juuri minun - meistä
jokaisen. ”Seitsemänkymmentä on vuosiemme määrä, tai kahdeksankymmentä, jos voimamme kestää. Ja
kaikki niiden meno on vain
turhuutta ja vaivaa, ne kiitävät ohitse, ja me lennämme
pois”, lauletaan psalmissa
90.
Onko siis kaikki ”turhuuksien turhuutta, kaikki...
turhuutta”, niin kuin Saarnaajan kirjassa valitetaan?
(Saarn. 12:8) Vastaus voi olla
yllättävä. Evankeliumissa
Jeesus sanoo: ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa
minuun... Te kyllä tiedätte
tien sinne minne minä menen” (Joh. 14:1). Jeesus itse
julistautuu tuoksi tieksi,
kun hän sanoo: ”Minä olen
tie, totuus ja elämä” (Joh.
14:6). Vastaus on yllättävä
siksi, ettei Jeesus vain pyydä
”uskokaa”, vaan hän sanoo:
”Te tiedätte tien sinne minne
menen...”. Siis tiedätte! Miten niin tiedämme?
Lähes kaksituhatta vuotta kristityt ja muutkin ovat
kysyneet miksi Jumalan ainutsyntyisen Pojan tuli kärsiä julma kuolema puisella
ristillä. Siihen on monta oikeaa kirkon antamaa vastausta, kuten että Jeesus kuoli
ristillä lunastaakseen ihmiset synnin vallasta, pelastaakseen kuoleman varjossa
vaeltaneet ihmiset iankaikkiseen elämään, sovittaakseen syntiset Jumalan kanssa ja ansaitakseen kastetuille

vanhurskauttamisen hänen
omassa kirkossaan. Kaikki
tämä on totta.
Mutta on vielä jotakin,
minkä ehkä saatamme
unohtaa. Se on todistus. Kun
Jumalan Poika itse kuolee
ristillä meidän ja meidän
pelastuksemme tähden, siitä hetkestä ei kukaan - eikä
edes kaikista pahin synnintekijä - voi enää koskaan
sanoa, etteikö Jumala välittäisi juuri hänestä. Etteikö
Jumala rakastaisi juuri häntä. Etteikö Jumala kutsuisi
juuri häntä uuteen elämään
kasteen, katumuksen ja parannuksen kautta. Kun näin

on, apostoli Paavali uskaltaa
kirjoittaa: ”Tuskin kukaan
haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku
ehkä on valmis antamaan
henkensä. Mutta Jumala
osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme,
kun vielä olimme syntisiä”
(Room. 5:7-8).
Tässä on se todistus, jonka
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen aamuna avaa
maailmalle uuden elämän ja
toivon. Ja se on uskottava. Se
on niin uskottava, että voimme asettaa koko elämämme

sen varaan. Se on niin varma, että me uskallamme
kasteen kutsumuksellemme
uskollisina seurata Jeesusta
Kristusta toivossa varmoina kirkossa, hänen omassa
ruumiissaan. Niin saamme
vaeltaa Pyhässä Hengessä sillä tiellä, jonka Isä on
pelastukseksemme tahtonut. Ainoastaan synnin ja
kuoleman voittanut Jeesus
Kristus voi luvata: ”Minä
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä
yksikään, joka elää ja uskoo
minuun, ikinä kuole” (Joh.
11:25-26).

Kun tänään vietämme
kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivää,
kiittäkäämme Jumalaa siitä
suunnattomasta rakkaudesta, jonka hän on omistanut
ihmisistä jokaiselle. Vain
ylösnousemuksen varma
toivo pystyy valaisemaan
ihmiskunnan päivistä synkimmätkin ja pyyhkimään
ihmisten historian loputtomat kyyneleet. Muistakaamme siksi tänään rukouksessamme niitä poisnukkuneita, jotka kohdatakseen
puhtaina Jumalan kirkkauden vielä tarvitsevat rukouksiamme ja aivan erityisesti niitä lähimmäisiämme,
joita kukaan ei enää muista.
Iloitkaamme yhdessä siitä
lukemattomasta pyhien ja
autuaiden joukosta, joka
taivaassa rukoilee kirkon
puolesta, meidän puolestamme ja odottaa meistä jokaista. Älkäämme koskaan
unohtako sitä, että ikuinen
kadotus on olemassa, jotta
aina vaeltaisimme sillä elämän ja totuuden tiellä, joka
on Jeesus Kristus itse.
Elämme, siis kuolemmeko? Pyhä apostoli Paavali kysyy samalla tavalla:
”Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?”
(Room. 7:24). Mutta hän
tietää jo vastauksen: Jeesuksen Kristuksen ilmainen
rakkaus (vert. Joh. 12:32).
Autuaalta Neitsyt Marialta,
Jumalan äidiltä ja meidän
äidiltämme, me pyydämme
Salve Reginan sanoin: ”Näytä
meille tämän maanpaon jälkeen Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä”. Maria, näytä
meillekin Hänet, jonka me
tänään ja yli kuoleman rajan
tiedämme olevan on tiemme, totuuden ja iankaikkisen elämämme.
Tuomo T. Vimpari
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja ja
perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous,
pe 17.30 adoraatio. 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, su 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu,
ti, to, pe 18.00 iltamessu, ke, pe 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkoruokus, to ja kuukauden 1. pe
adoraatio. Rippitilaisuus ti ja la 17.30-18.00 ja sopimuksen mukaan. Confession Tues. and Sat. 17.3018.00 and by appointment.

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. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon
18.00 (sisarten kappelissa/in sisters’ Chapel, Kalervonkatu 6), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00,
pe/Fri 7.00, la/Sat 18.00 englanniksi/in English. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please
check the schedule on the information board in the church or at: olavi.catholic.fi). Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.

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, 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 045-1226365. 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.

3.11. la 9.45 messu ranskaksi, 11.00 vainajien
päivän messu, 13.00 rukoushetki hautausmaalla, 15.30-18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
5.11. ma ei messua, pappienneuvoston kokous
6.11. ti ei messua, 16.00–18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00
CSC: ruusukko ja messu
8.11. to 18.00 Caritaksen kummi-ilta seurakuntasalissa
9.11. pe lastentarhan konsertti seurakuntasalissa
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
12.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.11. to 18.00 A.C.:n messu ja 18.40 tapaaminen seurakuntasalissa
17.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
22.11. to 19.00 ”Ota minut syliin Isä” kirkossa
(ohjelma ikkunoita varten)
24.11. la 15.00 A.C:n. tapaaminen seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 10.30-14.30 Caritaksen marrasmarkkinat, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 18.11. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 25.11. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
2.11. pe 18.00 Jeesuksen pyhän sydämen messu,
18.30 adoraatio
3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien
muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 18.00
iltamessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu suomeksi, Huom! 12.00 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska (radiointi), 18.00 iltamessu
5.-7.11. ma-ke pappienneuvoston kokous, ei
messua tiistaina ja keskiviikkona
10.11. la lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa 10.00-14.00, 9.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.00 messu
suomeksi, 16.00 messu Hangossa, 18.00 iltamessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass
in English, 16.00 messu Forssassa, 18.00 iltamessu
12.11. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin kirkolla
13.11. ti 18.30 seurakuntaneuvoston kokous
17.11. la 10.00 opetus vahvistuksen sakramenttia ja ensikommuuniota varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi,
18.00 iltamessu
19.11. ma 14.00 maanantaiklubi
20.11. ti 18.30 Teresat seurakuntasalissa
24.11. la 18.00 iltamessu, AC-foorumi seurakuntasalissa 15-18
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu, Caritaksen
myyjäiset Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
diaspora
Hanko (Täktomin kappeli): 10.11. la 16.00.
Forssa (ev.-lut. seurakuntatalon kappeli, Kartanonkatu 16): 11.11. su 16.00

Turku

Mother-Child Club
We meet on the 1st and 3rd Friday of each month at 11.00 inside Leikkipuisto Rantapuisto
in Pikku-Huopalahti. This is a city-owned playground open to anyone with children. Times or
location is subject to change, so please e-mail for further information: info@catholic.fi. We
look forward to meeting new mothers with babies or children!
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Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien
muistopäivä: 10.00 messu Ahvenanmaalla,
10.30 juhlamessu, 12.00 rukoushartaus hautausmaalla
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusuk-

korukous, 10.30 juhlamessu, 18.30 messu
latinaksi
10.11. la 9.30 katekeesi, 12.30 perhemessu
11.11. su kirkkomme vihmimispäivä: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 17.00
messu Kankaanpäässä, 18.30 Mass in English
13.11. ti 19.00 miestenpiiri
16.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
17.11. la 17.00 messu puolaksi
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass
in English
20.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
24.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.00 maalauskerho
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass
in English
diaspora
Ahvenanmaa: 3.11. la 10.00
Eurajoki: 11.11. su 14.00
Kankaanpää: 11.11. su 17.00
Pori: 16.11. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien
muistopäivä: 10.30 messu, 18.00 Mass in English
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu
5.-7.11. pappienneuvoston kokous Stella Mariksessa (ma, ti, ke ei messuja Jyväskylässä)
9.11. pe 18.00 messu Kiteellä
10.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa, 18.00 Mass in English
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
15.11. to 14.00 seniorien kokous
17.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00
Mass in English
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu
19.11. ma 7.00 messu, SCJ-pappien kokous
24.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in
English
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
9.11., 30.11.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu
32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 10.11.,
1.12.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
10.11., 1.12.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 11.11., 2.12.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la
11.00 (uskonnonopetus 9.45): 24.11., 15.12.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 25.11., 16.12.
Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä:
17.11., 8.12.
Seniorit: 15.11., 13.12.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien
muistopäivä: 10.30 messu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu,
18.00 Mass in English
10.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
14.11. ke 18.30 informaatiokurssi (isä Wieslaw
Swiech, SCJ: Eukaristia ja sunnuntain messun
rooli katolisessa kirkossa)
17.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai, kirkkomme vihkimisen juhla: 10.30 juhlamessu, 14.00
Messu puolaksi, 18.00 Mass in English
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11) su klo
15.00: 4.11., 2.12.
Lapua: 17.11. la 9.00, 8.12. la 9.00, 26.12. ke
9.00.
Kokkola (Katariinankatu 3): su klo 16.00:
11.11.

Kalenteri
Kurikka la klo 18.30: 17.11., 8.12., ti 25.12 klo
17.00.
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: la 17.11., la
8.12., ke 26.12.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 17.11., 8.12.,
ke 26.12. klo 16.00.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Körstnesissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Keskukset

kokouksen yhteyteen on varattu aikaa postulanttiamme varten.

Stella Maris

Keskiviikko 14.11. Tuulikki Tuuri OFS: Fransiskaanimaallikot ensi vuonna 60 vuotta Suomessa. Toivotaan vilkasta keskustelua! Valitsemme valokuvia ensi kesän näyttelyyn ja
samalla muistelemme myös Sisar Kuoleman
noutamia veljiä ja sisaria.
Keskiviikko 12.12. Joulutervehdysten lähettäminen.Toivottavasti moni tulee allekirjoittamaan
niitä... Keskustelu vapaa.

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.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.

Vuosi 2008
60. toimintavuosi Suomessa. Unkarin pyhän Elisabethin juhlavuosi jatkuu vielä

2.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
8.11. to 18.00 messu
10.11. la 13.00 perhemessu
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
messu
15.11. to 18.00 iltamessu
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 18.00
messu
22.11. to 18.00 messu
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 18.00
juhlamessu

Studium Catholicumin remontti on alkanut.
Kirjasto ja kappeli ovat kiinni. Avaamisesta ilmoitetaan loppuvuodesta.

Keskiviikko 16.1. Tuulikki Tuuri OFS: Mitä minä
teen? Fransiskaanisesta kutsumuksesta. Aihe
Henrik Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du,
Gud, och vem är jag?

Suomen Caritas

Gregorius-yhdistys

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

diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 25.11. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 3.11., 1.12. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 18.11. klo 12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20):
11.11. klo 16.00

Academicum Catholicum

Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin katolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakramentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista
kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.net.
Sähköposti summorum@)gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 3.11., 1.12. klo 1416
Kouvola: 10.11. klo 11-13, messu klo 13.00

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
3.11. la 11.00 vierailu ja rukoushetki hautausmaalla, 17.00 messu poisnukkuneiden puolesta
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu
Rovaniemellä
17.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 16.00 Scrutatio (Raamatun tutkiminen), 17.00 messu
Torniossa
23.-25.11.2007 Rakkauden lähetyssisarten järjestämä retretti Vasamon leirikeskuksessa (60
km Oulusta). Perheille, nuorille, aikuisille.
24.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
25.11. su Kristus kaikkeuden Kuningas, juhlapyhä: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
diaspora
Tornio: 4.11., 18.11. klo 17.00
Raahe: 25.11. klo 17.00
Rovaniemi: 11.11. klo 17.30
Scrutatio (Raamatun tutkiminen) sunnuntaina 18.11. klo 16.00. Aiheena ”Mitä
Jumalan sana tarkoittaa minulle tänään?”
Lectio Divinan moderni versio. Tarkoitettu
aikuisille, nuorille, sekä katolilaisille että eikatolilaisille. Oma Raamattu kannattaa ottaa
mukaan. Tervetuloa!

Toimistot

Tapahtumia
Torstain kokoukset pidetään syyskaudella P. Henrikin seurakuntasalissa. Forumin kokouksen paikka
24.11. ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille./På torsdagarna samlas vi i St.
Henriks församlingssal.Platsen för Forum,lördagen
den 24.11, meddelas senare. Mötena är öppna
för alla.
Torstaina 15.11. klo 18.00 Messu AC:n vainajien
muistoksi. N. klo 18.30 Suomen Ekumeenisen
neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttunen:
Ortodoksinen liturgia - yhteinen työ/Kl. 18.00
Mässa för AC:s avlidna. Ca. kl. 18.30 general
sekreterare för Ekumeniska rådet i Finland,
fader Heikki Huttunen:Den ortodoxa liturgin
- gemensamt arbete
Lauantaina 24.11. klo 15.00 AC:n Forum: Onko
Kirkolla Januksen kasvot? Keskustelua johtaa
LKT Heimo Langinvainio./AC:s Forum: Har
Kyrkan ett Janusansikte? Diskussionen leds av
med. och kir.dr Heimo Langinvainio. HUOM.
Järjestetään P. Marian seurakuntasalissa.
Torstaina 13.12. klo 18.30 Docent Anders
Ekenberg (Uppsala): Katolsk liturgi fyrtio år
efter Vaticanum II. Därefter serveras julglögg/
Dosentti Anders Ekenberg (Uppsala) ruotsiksi: Katolinen liturgia 40 vuotta Vatikaani II:
n jälkeen. Lopuksi nautimme perinteiset jöuluglögit.
AC arpoo syys-marraskuun kokouksiin osallistuvien (jäsen/infomaksunsa maksaneiden)
kesken lippuja RSO:n keskiviikkosarjan konsertteihin Finlandiatalossa./AC delar ut bland
mötesdeltagarna, som betalat sin medlems/infoavgift, biljetter till Radions sinfoniorkesters
onsdagskonserter i Finlandiahuset.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2007 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2007 på AC:s conto 200120513060

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English in
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
November 6, 20; December 4, 18.
All students and young adults and others
interested in the Catholic Faith, welcome!
Afterwards, a nice get-together.
www.catholic.fi/soc/csc/.

Katekeettinen keskus

Fransiskaanimaallikot OFS

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Fax 09-5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi.

59. toimintavuosi. Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, joilla
on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI.
Kokouspäivä: keskiviikko. Aika: kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Ilta päättyy rukouksiin. Unkarin pyhän Elisabethin (s. 1207), maallikkofransiskaanien
taivaallisen suojelijan, 800-vuotisjuhlavuosi. Joka

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi.
Avoinna arkisin 10-16.

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

Kirjallisuuspiiri
KIRJALLISUUSPIIRI UUDESSA PAIKASSA. Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen hilpeät istuntonsa,
mutta Studiumin remontin johdosta uudessa
osoitteessa. Se uusi osoite on Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, Henrikin
kirkon ja pappilan välistä johtavat portaat alas.
Aika on entinen, 18.30 ja syksyn kirjat ja illat
seuraavat:

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien aiheista ja työilloista kiinnostuneet.Teresa
ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Katolisen identiteetin vahvistaminen ja karitatiivinen työ on toiminnassamme
tärkeää.
Kokoonnumme P. Marian seurakuntasalissa
kuukauden 3. tiistaina. Ruusukkorukous alkaa
klo 17.30. ja messu klo 18.00.
OHJELMAILLAT
ti 20.11. Keväällä ilmestyneen Kristillinen mystiikka -kirjan kirjoittaja, teologian tohtori Maiju Lehmijoki-Gardner puhuu aiheesta “Lectio
divina - meditatiivinen Raamatun tulkinta eilen ja tänään”. Keskustelua.
la 1.12. Joulumyyjäisten pystytys klo 10.00
– 14.00
su 2.12. Joulumyyjäiset päämessun jälkeen klo
11.15 – 14.00
ti 11.12. Puurojuhla (Tuothan pienen lahjan
joulutontun konttiin.)
TYÖILLAT
Käsityö- ja askarteluiltoihin kokoonnutaan P.
Marian seurakuntasaliin iltamessun jälkeen vielä
6.11. ja 27.11.
Kaipaamme mukaan uusia innokkaita askartelijoita sekä lisää idearikkaita käsitöiden ja
koriste-esineiden mallien tuntijoita. Tehdessäsi
saat hyvän mielen ja annat sitä myös lahjaksi
niille, jotka saavat valmistamiasi tuotteita. Tule
mukaan, hauskan tekemisen parissa on helppo
tutustua myös uusiin ihmisiin.

Hartausohjelmat
Radiomässa 11.11. Sankta Maria församling
(nauhoitus 4.11. klo 12.00)
Morgonandakt 14.11.2007 kl. 8.53 Heidi TuorilaKahanpää
Morgonandakt 28.11.2007 kl. 8.53 Heidi TuorilaKahanpää
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

5.11. Agnon: Kun väärä oikaistaan
3.12. Unamuno: Pyhän miehen uhri
Kaikki kiinnostuneet, sekä entiset että nykyiset,
tervetuloa!

Maanantaiklubi
Tervetuloa maanantaiklubiin Pyhän Marian
kirkolle. Klubi on avoin kaikille, joilla on päivällä aikaa. Aloitamme messulla kello 13.30 ja
jatkamme yhdessäoloa seurakuntasalissa. Joka
toinen kerta tilaisuudella on aihe ja alustus.
Muulloin vain maanantaikahvila, jonne toki saa
tuoda toivomansa puheenaiheen – ja halutessaan kahvipullaa.
5.11. Hiippakuntajuhla Stelliksessä, video – ei
messua
12.11. Maanantaikahvila
19.11. Adventtikoristeiden valmistusta
26.11. SCJ-papit Suomessa, jälkipuintia – isä
Frans Voss
03.12. Maanantaikahvila - Mitä muistat Stella
Mariksesta
11.12 Puurojuhla yhdessä Teresojen kanssa
iltamessun jälkeen. (Huomaa että päivä on
tiistai!)

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM,
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at
17:30

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.

SENIORIT
Marraskuun messu on Pyhän Henrikin katedraalissa
20.11.2007 klo 14.00 ja sen jälkeen kokoonnutaan seurakuntasaliin. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
23.11.-16.12. on toimitettava viimeistään 9.11. mieluiten sähköpostitse osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Artikkeleita

Karitatiivinen apu maahanmuuttajatyössä
Sisar Theresa Jezlin CPPS alustus 15.2.2007 Kirkko suojan antajana -neuvottelupäivillä. Osa alustuksesta julkaistiin
Suomen ekumeenisen neuvoston Näköala-lehdessä 2-3/2007.
Vuonna 2003 Yhdysvaltain
ja Meksikon katoliset piispainkonferenssit julkaisivat
pastoraalikirjeen, jonka nimi
oli “Strangers No Longer”(Ei
enää vieraita eikä muukalaisia). Tiedän, ettemme ole
Meksikossa emmekä Yhdysvalloissa. Tiedän, että tämän
päivän aihe on “kirkko turvapaikkana”, ja että piispojen kirjeessä ei ollut mitään
vallankumouksellista eikä
uutta. Kuitenkin kirjeessä
on tärkeitä periaatteita, joita
olisi hyvä pohtia uudelleen
tässä yhteydessä. Ne ovat
seuraavia:

Tärkeitä periaatteita
Maahanmuuttajat missä
maassa tahansa ovat meidän
veljiämme ja sisariamme.
Tämä on asian lähtökohta.
Me olemme kaikki yhden
perheen jäseniä; meillä on
kaikilla samat oikeudet ja
velvollisuudet.
Myös maahanmuuttajien
ankarissa kertomuksissa Jumala on läsnä. Raamatussa
on monia kertomuksia Jumalan läsnäolosta maahanmuuttajien keskuudessa.
Nämä kertomukset voivat
olla opiksi meille tänäkin
päivänä. Aabraham muutti uuteen maahan Jumalan
kutsua noudattaen; juutalaiset lähtivät pois Egyptistä
Jumalan johtamina; Jeesus,
Maria ja Joosef, Jeesuksen
oma perhe, pakeni Egyptiin
enkelin varoitettua heitä.
Kaikilla ihmisillä on oikeus löytää tilaisuuksia omissa
kotimaissaan. Tähän kuuluvat taloudelliset, sosiaaliset,
ja poliittiset tilaisuudet, jotka antavat kaikille mahdollisuuden elää täydellisesti
Jumalan antamien lahjojen
avulla.
Kaikilla ihmisillä on oikeus muuttaa muualle elättääkseen itseään ja perhettään. Kaikki maan tuotteet
kuuluvat kaikille ihmisille.
Silloin kun ihmiset eivät
pysty elättämään perheitään kotimaassaan, heillä on
oikeus etsiä ja löytää työtä
muualta.
Itsenäisillä mailla on oikeus hallita omia rajojaan.
Tämä oikeus lakkaa, kun
rajojen hallitsemisen syy on
vain lisävarallisuuden saa-
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minen. Mitä vahvempi tai
rikkaampi maa on, sitä suurempi on sen vastuu sijoittaa
maahanmuuttajia.
Pakolaisia ja turvapaikan
hakijoita suojellaan. Maailmanyhteisöllä on velvollisuus suojella niitä, jotka
pakenevat sotia ja vainoa.
Maahanmuuttajilla on oikeus saada pakolaisen asema
joutumatta vankeuteen, ja
heillä on oikeus tulla kuulluiksi virallisessa tutkimuksessa tilanteestaan.
Laittomien maahanmuuttajien ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
Kaikilla ihmisillä on luontainen ihmisarvo, jota on kunnioitettava. Sellainen valtion
politiikka, joka kunnioittaa
laittomien perusihmisoikeuksia, on välttämätön.
Kirkko turvapaikkana - liikkeen tarkoitus on
antaa suojaa pakolaisille,
jotka ovat saaneet viranomaisilta kielteisen päätöksen turvapaikka- ja
oleskeluanomukseensa.
Tiedämme, että pakolaiset eivät yleensä lähde
kotoaan seikkailunhalusta. Heillä on todellinen
hätä. Maassa, johon he
pakenevat, he saavat tilaisuuden kertoa tarinansa.
Kertomusta tutkitaan, ja
jos kaikki menee hyvin ja
pakolainen todella tarvitsee
turvaa, pakolainen saa turvapaikan tai oleskeluluvan.
Mutta näin ei aina tapahdu.

Todellisuus
silmiemme edessä
Viime toukokuussa 41 afganistanilaista tunkeutui
Pyhän Patrikin katedraaliin
Dublinissa aloittamaan nälkälakon. He eivät halunneet
palata Afganistaniin, koska siellä heidän elämänsä
olisi vaarassa. He saivat
käyttöönsä vessoja ja vettä.
Kerrotaan, että he istuivat
tiukasti kirkon nurkassa ja
jumalanpalvelukset jatkuivat tavalliseen tapaan.
Iranilainen Amir Kazeimian asui kaksi ja puoli
vuotta Pyhän Mikaelin Anglikaanikirkossa Kanadassa.
Sinä aikana oli mahdollista hankkia uusia todisteita
siitä, että hän olisi suuressa
vaarassa Iranissa, koska hän

oli kääntynyt kristinuskoon
Kanadassa ollessaan. Ennen
Kanadaan tuloaan hän oli
ollut poliittinen toisinajattelija, ja siksi hänet vangittiin
ja häntä kidutettiin. Hän oli
siitä niin traumatisoitunut,
ettei pystynyt selvästi kertomaan kokemuksistaan viranomaisille.
Kolumbialainen Alvaro
Vega-Ulloha oli hänkin ollut
toisinajattelija ja hänetkin
vangittiin ja häntä kidutettiin. Hänen tapauksessaan
avustaja, jonka oli määrä
auttaa häntä, teki kielivirheen tulkitessaan Alvaron
kertomuksia viranomaisille.
Kun Alvaro pyysi että virhe
korjattaisiin, avustaja odotti
viimeiseen hetkeen saakka

Meidän tulee ajatella
vähintään yhtä tarkasti, olemmeko valmiita ja
arvollisia ottamaan vastaan Kristuksen hänen
vähimmissä veljissään.
Se on suuri velvollisuus,
mutta, hyvät veljet ja sisaret – mikä suurenmoinen etuoikeus!
ennen kuin pyysi korjausta.
Tämä viime hetken muutos sai viranomaiset epäilemään vilppiä, ja Alvaro sai
kielteisen päätöksen. Tämä
tapahtui vaikka hänen ruumissaan oli selviä merkkejä kidutuksesta. Sittemmin
hän perheensä kanssa pyysi
turvapaikkaa kirkolta.
Vuonna 1980 El Salvadorissa alkoi sisällissota. Sen
aikana monet kirkot ja luostarilaitokset Yhdysvalloissa
toimivat turvapaikkoina
salvadorilaisille pakolaisille.
Ongelma oli monin tavoin
kiinnostava. Yhdysvallat oli
allekirjoittanut kansainvälisen sopimuksen, jonka mukaan pakolaiset saisivat apua
ja turvaa. Tästä oli jopa tehty
laki. Mutta valitettavasti oli
niin, että Yhdysvallat tuki
El Salvadorin sisällissodan
toista osapuolta kun taas
pakolaiset olivat vastakkaiselta puolelta. Siksi lakia tulkittiin heitä vastaan. Jotkut
kirkkoturvapaikan edustajat

joutuivat oikeuteen ja saivat
ehdollisia rangaistuksia,
mutta koska kirkko turvapaikkana -liike oli niin laaja, niin lopulta valtio ikään
kuin antoi periksi.
Näissä tapauksissa ongelmat olivat lain heikkouksia,
lakien tulkinnassa tai/ja ylikuormitetuissa työntekijöissä - ongelmia, joita voi olla
missä maassa tahansa paljostakin hyvästä tahdosta
huolimatta. Olemme vain
ihmisiä.

Pakolainen ovella
Niinpä pakolainen saattaa
koputtaa teidänkin kirkkonne ovelle. Kirkolta turvapaikan pyytäminen on
lähes poikkeuksetta toivottoman ihmisen teko.
Hänellä ei ole enää mitään turvaa eikä oikeutta
saada apua valtiolta, joka
on käännyttänyt hänet
pois maasta. Hänellä ei
ole mitään mahdollisuutta elää turvallisesti omassa maassaan. Hänellä ei
ole mitään. Emme voi
ymmärtää kuinka laaja,
kuinka ääretön käsite ”ei
mitään” on, jos emme ole
sitä koskaan kokeneet. Ja
lisäksi sanoma, jonka pakolainen usein saa tämän
prosessin aikana on, että hänen hyvinvointinsa ei oikeastaan ole tärkeä; eli hän ei
ole mitään.
Ei kukaan valitsisi elämää
kirkon turvapaikassa, mikäli
muita mahdollisuuksia olisi
olemassa. Kirkkorakennuksissa hän ei voi tulla ja mennä oman tahtonsa mukaan;
yleensä hänen täytyy pysyä
sisällä kirkossa. Koska hänellä ei ole rahaa, perhettä,
ystäviä, vaikutusvaltaa, hän
on riippuvainen toisista ihmisistä kaikissa asioissa.
Sen lisäksi ihmiset, joista
hän on riippuvainen puhuvat mitä todennäköisimmin
eri kieltä, edustavat eri kulttuuria, ja usein kuuluvat
myös eri kirkkokuntaan tai
uskontoon. Vaikka hän on
asunut esimerkiksi muutamien vuosien ajan maassa,
josta hän on pyytänyt turvapaikkaa, vapauden menettäminen ja ympäristön
kutistuminen korostavat
erilaisuuksia. Kuitenkin

hänellä on sekä toivoa että
pelkoa: toivoa siitä että tilanne on tilapäinen, mutta
myös pelkoa ettei tulevaisuutta voi ajatella rauhallisella mielellä.

Kirkon tehtävä?
Mutta ennen kuin pakolainen edes saa turvapaikan
kirkossa, isäntä-kirkon hallituksella tai neuvostolla on
omat ongelmansa. Käytännölliset kysymykset ovat
moninaisia. Kuinka voimme olla varmoja, että tämä
ihminen tai nämä ihmiset
ovat todella vaarassa kotimaassaan? Voimmeko luottaa heihin? Mistä saadaan
tämän henkilön tai perheen
elanto, jos hän tai he asuvat
meillä? Onko meillä tarpeeksi vapaaehtoisia, jotka
voivat auttaa ylläpitämään
tämän ihmisen tai perheen
hyvinvointia? Missä hän tai
he asuisivat? Millä ehdoilla? Kuka järjestäisi vapaaehtoisia ja olisi vastuussa,
että kaikki sujuisi hyvin?
Kuka edustaisi pakolaista viranomaisten edessä?
Onko tämä seurakunta valmis vastaanottamaan häntä
ollenkaan? Onko kirkolla valmiutta vastaanottaa
tehtävä, joka itse asiassa
kuuluisi valtiolle? Ja sitten
joku tuo esille levottomia
ajatuksia siitä, että vaikka
turvapaikka meidän kirkossamme ei ole ehkä aivan lain
vastaista, se ei ole myöskään
aivan lain mukaista! Voi olla
että Suomessa tämä ei olisi
niin suuri ongelma, mutta
esimerkiksi Yhdysvalloissa monet kirkot pelkäävät,
että jos kirkot näin ottavat
kantaa julkisesti poliittisiin
asioihin, valtio saattaa ottaa
pois kirkoilta niiden verovapaus-statuksen, joka on
ainoa tapa, jolla valtio tukee kirkkoja ja karitatiivisia
ryhmiä. Nämä kysymykset
vaativat paljon jokaiselta.
Kun päätös sitten kerran
on tehty, muut asiat järjestyvät suhteellisen helposti. On
helpompaa auttaa konkreettisia, todellisia ihmisiä kuin
niitä, jotka asuvat vain mielikuvissamme jossain kaukana. Siksi seurakuntalaiset
yleensä auttavat mielellään
rahalla, ruoalla, vaatteilla ja
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vapaaehtoisilla palveluilla.
Pakolainen ja seurakuntalaiset oppivat tuntemaan toisensa. Molempien maailmat
laajenevat. Sellainen yhteisprojekti yhdistää seurakuntalaisia. Ja toivottavaa on,
että on riittävästi aikaa tarkastella rauhallisesti pakolaisen ja hänen kotimaansa
tilannetta ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Jos päätös on ollut kielteinen ja seurakunta ei jostakin
syystä ota vastaan kyseisiä
pakolaisia, halukkaille seurakuntalaisille voi tarjoutua mahdollisuuksia auttaa
muita laitoksia ja seurakuntia, jotka toimivat turvapaikkoina. On tietysti olemassa hyviä syitä, miksi ei ole
mahdollista ottaa vastaan
pakolaisia. Yksi syy voi olla
vaikkapa se, että seurakunnan rakennukset ja vapaaehtoiset voimavarat ovat jo
maksimikäytössä. Jumalan
anteliaisuus on kuitenkin
aina suurempi kuin meidän.
Tämän ovat keksineet anteliaat ja auttavaiset ihmiset,
joilla on aina tilaa muille.
Vaikka seurakuntalaiset
voivat hyvästä syystä olla
ylpeitä siitä, että heidän
seurakuntansa tiloja käytetään turvapaikkana, ei se voi
koskaan olla mikään statussymboli. Asia on aivan liian vakava. Jos meidän on
harkittava tarkoin ennen
kuin ostamme lemmikkieläimen, jos kotimme ja
perhesuhteemme tutkitaan
perusteellisesti ennen kuin
kelpaamme adoptoimaan
lapsen, niin meidän tulee
ajatella vähintään yhtä tarkasti, olemmeko valmiita ja
arvollisia ottamaan vastaan
Kristuksen hänen vähimmissä veljissään. Se on suuri velvollisuus, mutta, hyvät
veljet ja sisaret – mikä suurenmoinen etuoikeus!
Theresa Jezl CPPS

Väliotsikot toimituksen.

Vittnen om mod, trohet och kärlek
Det finns ett vardagligt martyrskap då man i tysthet vittnar om mod, trohet och kärlek, sa Benedikt XVI under Angelusbönen i samband med de 498 spanska martyrernas saligförklaring
på söndag den 28.10.
På Petersplatsen såg man
inte endast de samlade pilgrimerna på söndagmorgonen. Andra ansikten drog
uppmärksamheten till sig.
Högt över huvudena lyfte
pilgrimmerna svartvita bilder på de 498 martyrer som
just denna dag saligförklarades. Bara från Spanien hade
40 000 pilgrimer begett sig
till Rom dagen i ära, för att
fira sina martyrers saligförklaring, och de spanska färgerna gult och rött vajade i
flaggor och vimplar. Martyrerna led offer för den kristna förföljelsen, under det
spanska inbördeskriget på
1930-talet. Av de avrättade
var två biskopar, 24 präster
och 462 munkar och nunnor.
Totalt dödades cirka 7000 av
Kyrkans folk i Spanien under de åren.
Ett så här stort nummer
martyrer får oss att reflektera över att den yttersta
kristna vittnesbörden, när
man dör för sin tro, inte är
något som är reserverat för
några få individer, sa Benedikt XVI under sitt Angelusbudskap. Det är en realisktisk möjlighet. Här har
vi män och kvinnor, i olika
samhällsklasser, åldrar och
kallelser, som har betalat sin
trohet till Kristus och hans
Kyrka, med sina liv.
Till dem passar aposteln
Paulus ord bra, när vi i dagens liturgi läser: ”Mitt eget
liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag
måste bryta upp. Jag har
kämpat den goda kampen,
jag har fullbordat loppet,
jag har bevarat tron” (2 Tm
4,6-7). När Paulus närmar
sig döden belyser han den
med hoppet och tacksamheten, och i frid med sig själv
och med Gud, bemöter han
döden. Han har levt sitt liv i
evangeliets tjänst, inte sparsamt, utan generöst.
Oktober månad är särskilt missionens månad, sa
påven. Och nu avslutar vi
oktober med de 498 martyrernas vittnesbörd. Vi lägger till deras namn till listan
över de martyrer som saligförklarats de senaste dagarna i Brasilien och Österrike;
Albertina Berkenbrock, Emmanuel Gomez Gonzales,

Adilio Daronch och Frans
Jägerstätter i Brasilien och i
Österrike.
Alla är naturligtvis inte
kallade till att vittna med sitt
liv, i ett blodigt martyrskap.
Men det finns även ett oblodigt martyrskap, som inte är
minder betydelsefullt, fort-

36 cerminier, i Vatikanen
och i övriga världen. Antalet
helgonförklaringar under
hans pontifikat är 14.
Det var kardinal Jose Saraiva Martins som fick uppgiften att fira kyrkans största
saligförklaring någonsin om
man ser till antalet. Vad sä-

satte Benedikt XVI. Om vi
ser på Celina Chludzinska
Borzecka som saligförklarades i Rom på lördagen, så ser
vi hur en maka, moder och
sedan änka och ordensgrundare, kompromissfritt levde
evangeliet och i tysthet vittnade hjälteaktigt med sina
vardagliga plikter och med
sin generositet i de allra fattigastes tjänst.
Den här typen av martyrskap, när man i vardagslivet
offrar sig själv, är mer än någonsin viktigt i vår tids sekulariserade samhällen. Det
är kärlekens fredliga kamp,
som varje kristen, likt Paulus, outtröttligt måste kämpa. Loppet att sprida evangeliet, till vår sista dag. I vår
vardagliga kamp hjälper
och skyddar Jungfru Maria
oss, Martyrernas Drottning,
avslutade Benedikt XVI sitt
angelusbudskap.
Under sina dryga två år
som påve, har Benedikt XVI
saligförklarat 559 personer,
och utav dem är 525 martyrer. Detta under samanlagt

ger oss dessa martyrer idag?
reflekterade han över i sin
predikan under mässan på
Petersplatsen. Vad är deras
budskap till vår tids män
och kvinnor. Jo, att vi alla
är kallade till helighet. Alla.
Utan undantag. Vi kan inte
nöja oss med att leva kristendomen med medelmåttlighet. Vi kan inte nöja oss
med en ljummen tro. Martyrernas budskap är att leva
med entusiasm och glädje,
med trohet och kärlek.
Vårt kristna liv ska inte
förvandlas till ett par enstaka goda handlingar, utan
det ska genomsyra allt vi
gör, och varje stund på jorden, fortsatte kardinal Saraiva Martins. Kristus måste
finnas med för att vi troget
ska kunna göra våra vardagliga företeelser och plikter.
De minsta och mest alldagliga handlingarna som kan
verka betydelselösa, växer i
värde och betydelse om de
görs med kärlek till Gud.
Martyrerna nådde höga
toppar med sitt hjältelika

mod. Vårt hjältemod ska vi
visa i de vardagliga valen,
i valet att leva vårt liv kristet. Vi ska lägga nivån av
våra vanliga liv högt. Vårt
vardagliga liv bjuder på en
mångfald situationer, i vilka
vi kan visa hjältemod.
Johannes Paulus II sa i
ett av sina tal att ”om inte
martyrernas vittnesbörd lever kvar i våra minnen, om
vi glömmer bort vad de offrade för sin tro, skulle vår
tid förlora en viktig komponent. De stora mänskliga och
religösa värderna behöver
konkreta exempel, invävda
i historien.
Vi inte kan nöja oss med
att fira deras minne och beundra dem, medan vi lever
vidare utan att lyssna på vad
de har att säga oss, fortsatte
kardinal Saraiva Martins.
Lyssna på deras budskap om
trohet och kärlek. Vi måste
göra en ärlig samvetsransakan, och lägga fram våra
avsikter för oss själva, så att
denna trohet och kärlek visar sig även i våra liv.
Tron hjälper oss att rena
förståndet, säger Benedikt
XVI, så att vi lär oss förnimma sanningen. Om tron hjälper sanningen att få plats i
våra förstånd, skyggar man
inte längre inför plikter och
hinder, utan med konstans
bidrar man med det som
man kan göra för att försvara rättvisan, den mänskliga
värdigheten, livet från födelsen till den naturliga döden, familjen, barnen. Vi vill
att världen ska bli en bättre
plats, och var och en av oss
måste ta vårt ansvar.
Kardinal Saraiva Martins
avslutade med att be om de
498 martyrernas beskydd, i
hoppet om att vi fylls av en
brinnande lust att följa deras
helighet.
KATT/RV
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Erilaisuudet kohtaavat

– otteita Jeesuksen pikkusisarten vuosiraportista
Neljännes maailman kaikista Jeesuksen pikkusisarista asuu maissa, joissa islam on valtauskonto.
Usein sääntökunnat toimivat alueilla, joissa ihmiset
ovat syystä tai toisesta jakautuneet kahteen leiriin.
Yhtenä perusajatuksen on,
että samalla, kun tutustuu
uusiin kasvoihin, tutustuu
myös omaan elämäänsä ja
Jumalaan, joka johdattaa
ihmisiä yhteen. Vuosiraportissa 2007 seitsemässätoista
eri maassa asuvat pikkusisaret kertovat elämästään ja
selviytymisestään vaikeissa
olosuhteissa. Ilman luottamusta Jumalaan, ilman
rohkeutta, sopeutumisvalmiutta ja rakkautta kaikkia
ympärillään olevia ihmisiä
kohtaan, sekä ystäviä että
vainoojia, ei olisi mahdollista olla Jumalan ihmisiä yhdistävänä välikappaleena.
Artikkelissa on muutamia
otteita raportista.
Irak: Jeesuksen pikkusisaret ovat tehneet 50 vuotta työtä Irakin Mosulissa ja
Baghdadin lähellä kahdessa
paikassa: toisen asukkaat
ovat maltillisia shiijoja ja
toisen kristittyjä. Pikkusisar
Afnan on ollut kaksi vuotta
poissa kotimaasta opiske-

lemassa ikuisia lupauksia
varten. On ollut vaikeaa
olla poissa ja yhtä vaikeaa on tulla takaisin kotiin.
Vaikeinta on huomata, että
ihmisten luottamus on kadonnut ja rauhaa kaivataan.
Kun kävelee kadulla, ei voi
vieraita kasvoja nähdessään
olla pohtimatta, onko tuossa tappaja vai kidnappauksen tai pommihyökkäyksen
suunnittelija.
Vaaratilanteiden ja mahdollisen väkivallan vuoksi
lupauksenantotilaisuus järjestetään eräässä luostarissa
maaseudulla kolmenkymmenen kilometrin päässä.
Jokapäiväiset ongelmat
haittaavat: sähkökatkoksia
on tämän tästä ja bensiinin
hinta on huimaava. Tilaisuuteen saapuu ihmisiä
paljon enemmän kuin mitä
on odotettu. Afnan on iloinen ystävistä ympärillään.
Hänen sisaruksistaan neljä
on paennut maasta, joten
koko perhe ei ole mukana
juhlassa. Monet ystävistä
ovat tulleet ehkä siksi, että
tahtovat voittaa pelkonsa.
Afnan kertoo, että juhlapäi-

vänään hänellä on rukouksessaan koko haavoittunut
maailma.
Portugali: Pikkusisaret
Monica, Maria Montserrat ja
Maria de Gloria ovat muuttaneet vuonna 1983 Prior
Velhoon, Lissabonin lähiseudulle, jonka slummissa
asuu paljon maahanmuuttajia, myös laittomasti Cap
Verdeltä ja Guinea Bissaulta tulleita perheitä. Sisaret
ovat tutustuneet heihin, ja
seitsemän vuoden kuluttua
he voivat toteuttaa suunnitelmansa muuttaa heidän
keskuuteensa. Naapurit
ovat auttaneet rakentamaan
pienen mökin, jossa he ovat
asuneet vuodesta 1991 lähtien aluksi ilman sähköä
tai juoksevaa vettä. Sitten
raivaustraktorit tuhoavat
lähes kaikki hökkelit. Lähiseudun asukkaiden solidaarisuusryhmä on painostanut viranomaisia, ja lopulta
laittomasti maahan tulleet
pakolaiset rekisteröidään.
Uusiin asuntoihin saadaan
sähkö ja vesi taloudellisen
avun turvin. Vuoden 1993
kansainvälisen Expo-näyt-

Cathy Wright lsj:
Charles de Foucauld
— Hengen matka
KATT 2007
Tässä kirjassa Jeesuksen pikkusisar Cathy
Wright antaa kiehtovan kuvan autuaasta
veli Charlesista, jonka
hengellisyyden varassa
myös hänen oma sääntökuntansa toimii. 152
sivua, laaja kuvaliite.
Mielenkiintoista luettavaa sekä henkilöhistorian että hengellisen
elämän syventämisen
kannalta.
Kirjaa saa Jeesuken
pikkusisarten lisäksi
Katolisesta tiedotuskeskuksesta 12 euron
hinnalla (postituskulut
6 euroa).
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telyn johdosta viranomaiset
kunnostavat taloja ja ympäristöä. Solidaarisuusliike
ja paikallinen seurakunta
tekevät voitavansa auttaakseen työttömiä asukkaita.
Aikuisten lukutaitokampanja on aloitettu ja perustettu järjestö tukemaan
maahanmuuttajia ja etnisiä
vähemmistöjä. Pikkusisaret
ovat seudun asukkaiden
kanssa järjestön toimintaa
kehittämässä. Opiskelijoiden Vastatuuli-ryhmä tukee
lapsia ja nuoria. Ryhmä on
saanut lahjoituksina tietokoneita ja televisioita. Eräänä
yönä kuusi uutta tietokonetta varastetaan. Kaikki
ovat masentuneita, mutta
ympäristön taloihin jaetaan
lehtisiä, joissa toivotaan tietokoneiden palauttamista.
Vastatuuli auttaa pikkulapsia ja nuoria ongelmista
huolimatta.
Marokko: Pikkusisar
Gabrielle Yvette on liittynyt sääntökuntaa 1975. Pian
tämän jälkeen hän lähtee
Marokkoon, jossa hän asuu
Casablancan slummissa ja
tekee työtä tehtaassa. Siellä
hän on ymmärtänyt Nasaretin elämän konkreettisesti
eläessään syrjittyjen naapureiden toverina. Yhdessä
musliminaisten kanssa hän
on löytänyt Jumalan valtakunnan ilon. Hengessään
köyhät ja alhaiset, joille nälkä, kylmyys ja nöyryytykset
ovat todellisuutta, tunnistavat hyvyyden kohdatessaan
sen ja todistavat elämällään
Jumalan rakkaudesta. Usein
naiset keittävät suuren padallisen cuscusia katulapsille ja kutsuvat myös naapurit
syömään.
Tunisia: Pikkusisar Mercé
siivoaa ja silittää naapureilleen Sfaxin kaupungissa,
240 kilometrin päässä pääkaupunki Tunisista. Isä Dominique pyytää häntä työhön Mabrukan perheeseen.
Perheen äidin selkä on tullut kipeäksi eikä hän itse voi
huolehtia talostaan. ”Perjantaisin voisin mennä neljäksi
tunniksi”, kiireinen Mercé
vastaa. Äiti on noin neljänkymmenen, isä vammainen,
mutta pysyy huolehtimaan
seudun vammaisten lasten

koulukuljetuksista erityisvarusteisella autolla. Perheessä
on viisi lasta, joista vanhin
on juuri menossa naimisiin.
Kahdeksalta aamulla Mercé
menee taloon. Lapset ovat
lähteneet kouluun ja isä
työhön. Siivouksen välillä
juodaan kupilliset kahvia
ja Mabruka kertoo kauniilla
arabiankielellä elämästään
ja hyvästä puolisostaan
sängynlaidalla istuvalle
Mercélle, joka ei ymmärrä
aivan kaikkea mutta pystyy
arvaamaan loput. ”Joulu voi
tulla minä päivänä vuodesta
hyvänsä, sillä joulu on rakkautta”, ajattelee Mercé.
Kenia: Pikkusisar Jeanne
Bernadette on ollut vuodesta 1954 Keniassa. Siellä hänen lempinimensä on Nkoko, isoäiti. Pikkusisarilla on
talo Kiberassa, jossa heitä
on seitsemästä kahdeksaan
vaihdellen. Jeanne Bernadette myy käsitöitä Toi Marketissa, torilla, jossa noin 3000
eri heimoista ja slummeista
tulevaa ihmistä myy kaikkea
mahdollista satoi tai paistoi.
Monet ovat yksinäisiä äitejä, leskiä ja työttömiä, jotka
yrittävät saada laihan elannon lapsilleen. Kun maasait
antavat torilta paikan Nkokolle, toiset ovat aluksi kateellisia, mutta huomaavat
pian, että hän saa paikan,
koska häntä rakastetaan.
Nkoko täyttää pian kahdeksankymmentä. Muistellessaan vuosiaan hän ajattelee
Jeesuksen sanoja siitä, miten
saa palkkion satakertaisesti.
Suurin korvaus hänelle on
se, että hän on voinut asua
maasaiden kanssa 30 vuotta
ja voinut olla torilla viimeiset seitsemän vuotta. Hän
on ystävystynyt pikkulasten
kanssa, jotka pitkin päivää
käyvät kuiskaamassa hänelle salaisuuksiaan. Monet
huumeriippuvaiset ja mielenterveyden ongelmista
kärsivät kokevat Toi Marketin turvalliseksi paikaksi ja
puhelevat mielellään luotettavan Nkokon kanssa. Usein
he siunaavat häntä ja puhuvat Jumalasta, joka rakastaa
heitä kaikkia.
Peru: Pikkusisarten toive
palata Andeille quechuakansan pariin toteutuu.
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Chiara ja Madeleine-Elie
asuvat aluksi Ahuacin kylässä ja toivovat löytävänsä
talon Iscosista. Perjantaina
he istuttavat maanviljelijöiden kanssa perunaa. Ihmiset ovat ottaneet heidät
lämpimästi vastaan viidenkymmenen toisen istuttajan
joukkoon. Sisaria pyydetään
tulemaan aamulla takaisin
saamaan oman maito-osuutensa. He saavat myös perunoita ja papuja niin paljon
kuin jaksavat kantaa. Joinakin päivinä sisaret käyvät
torilla myymässä pähkinöitä ja valmistamiaan shaaleja.
Heidän kauniita shaalejaan
muuan tuttavaperhe myy
myös lähikaupungin käsityöläistorilla. Naapurit sanovat, että Herra tahtoo heidän jakavan sisarten kanssa
sen, mitä heillä on. Kun sisaret löytävät soveltuvan talon
Iscosista, paikalliset ihmettelevät ja ehdottavat, että he
menisivät keskustaan kauniimpaan taloon. Sitten he
ymmärtävät, että sisaret haluavat asua samalla tavalla
kuin he. Pyhän Viikon alkaessa päästään muuttamaan
uuteen kotiin Caritakselta
lainatun traktorin avulla.
Palmusunnuntain kulkueeseen ja messuun osallistutaan entisen ystävien ja uuden asuinpaikan väen kanssa. Piispa lahjoittaa heille
kerosiinilampun kuultuaan,
ettei heillä ole sähkövaloa.
Sisaret pyytävät rukoilemaan kanssaan, että heidän
Iscosissa olonsa on sitä, mitä
Herra heiltä tahtoo.
Elina Grönlund

”Vanhan messun viikonloppu” Helsingissä
Paavin apostolisen kirjeen Summorum pontificum seurauksena myös Suomessa vietettiin lokakuun alussa jälleen ns. vanhaa messua. Tämä liturgian muoto perustuu pyhän paavi Pius
V:n vuonna 1570 julkaisemaan messukirjaan, jonka viimeisen laitoksen otti käyttöön autuas
paavi Johannes XXIII vuonna 1962.
Paavi Benedictus XVI vapautti viime heinäkuisella
motu propriollaan Summorum pontificum roomalaisen
riituksen erityisen muodon
eli niin sanotun tridentiinisen messun ja muiden sakramenttien viettämisen. Uudet
säädökset astuivat voimaan
pyhän ristin ylentämisen
juhlana 14.9.2007.
Helsingin hiippakunnan
ensimmäiset tridentiiniset messut vietettiin Pyhän
Henrikin katedraalissa lokakuun 6. ja 7. päivänä. Tämän
vanhan messun viikonlopun
järjestäjänä toimi Societas
Sancti Gregorii Magni, tuttavallisemmin Gregorius-yhdistys, hiippakunnassamme
toimiva tuore katolisen liturgisen perinteen yhdistys.
Koska Suomessa ei vielä
ole tridentiinisen messun
viettoon pystyviä pappeja,
lähetti Pyhän Pietarin veljeskunnan (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, ks. www.
fssp.org) Saksan distrikti

ystävällisesti kölniläisen isä
Daniel Eichhornin FSSP
Helsinkiin. Ensimmäisen
messun isä Daniel luki lauantai-iltapäivällä Henrikinkirkossa. Messua vietettiin
pääalttarilla versus Deum eli
”Jumalaa kohti” tai ad orientem eli (liturgiseen) itään
päin, kuten tapana oli ennen
Vatikaanin II kirkolliskokouksen jälkeisiä liturgisia
muutoksia. Messun jälkeen
kokoonnuttiin seurakuntasaliin kirkkokahville. Isä
Daniel kertoi siellä tridentiinisen messun erityispiirteistä ja Pyhän Pietarin veljeskunnasta.
Sunnuntaina vietettiin
jälleen messu, nyt kuitenkin
juhlallisemmin, sillä messussa lauloi katedraalimme
kuoro Markus Mäkelän
johdolla. Saimme molempina päivinä nauttia myös
isä Danielin kauniista lauluäänestä, koska molemmat messut vietettiin ns.
laulettuina messuina (missa

cantata). Sunnuntaimessua
juhlavoitti myös suurempi
messupalvelijajoukko sekä
Asperges eli kirkkokansan
vihmominen vihkivedellä,
joka on yhä käytössä myös
roomalaisen riituksen tavallisessakin muodossa. Uskovia molempiin messuihin
osallistui runsaasti, sunnuntaina yli 50, ja mukana oli
myös ekumeenisia vieraita.
Viikonlopun tunnelmia
leimasivat toisaalta ilo siitä, että meilläkin on taas
mahdollista viettää tridentiinistä messua, ja toisaalta
messujen vahva rukouksen
ja pyhyyden henki, joka on
johdattanut monen suomalaisenkin uskovan vanhan
messun hengellisten aarteiden ääreen. On suuri ilo,
että tämäkin liturgian muoto on piispan ja kirkkoherran luvalla jälleen saanut
mahdollisuuden elää muiden liturgisten muotojen
rinnalla hiippakunnassamme. Kuten pyhä isä kirjoitti

oheiskirjeessään piispoille:
”Olkaamme avosydämisiä
ja tehkäämme tilaa kaikelle,
minkä usko itse sallii.”
Teemu Heiramo

Gregorius-yhdistyksen kotisivu on osoitteessa www.sanctis.
net.
Paavin motu proprio julkaistiin
Fidesin numerossa 08/2007.
Piispan dekreetti paavin motu
proprion toteuttamiseksi julkaistiin Fidesin numerossa
09/2007.
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Artikkeleita

Kolumni

Assisi — Rooma

Pyhiinvaellus Compostelaan
Nykyisin pyhiinvaellusmatkat ovat suuressa suosiossa. Kaikenikäiset ihmiset, nuoret ja heitä vanhemmat, hyväkuntoiset eläkeläisetkin mielellään tekevät pyhiinvaellusmatkan Compostelaan
Pohjois-Espanjassa, ja mikäli kunto riittää, he kävelevät vaikka
satoja kilometrejä. Matkan virallinen pituus on enemmän kuin
600 kilometriä ja alkaa Ranskasta Mutta monet tekevät matkan
pätkittäin eri jaksoissa useampien vuosien ajan.
Pyhä Birgitta, joka on Euroopan suojeluspyhimyksiä, teki
myös puolisonsa Ulfin ja arvokkaan retkikunnan kanssa vuonna
1341 pyhiinvaelluksen pyhän apostoli Jaakobin haudalle. Heidän matkansa Vadstenasta käsin kesti noin puolitoista vuotta.
Matkan varrella oli monia toisia mielenkiintoisia vaelluspaikkoja, joissa piti käydä.
Vanha suomalainen sana pyhiinvaellukselle on toivioretki.
Ihmisellä, joka lähtee pyhiinvaellukselle, on aina joku toivomus:
että hän löytäisi rauhan, että hänen elämänsä saisi paremman
suunnan ja että hän pääsisi sovintoon Jumalan, maailman ja
oman itsensä kanssa. Sama toivomus oli varmasti pyhän Birgitan ja hänen miehensä Ulfin sydämessä, kun he lähtivät Ruotsista Compostelaan. He noudattivat suvun esi-isien perinnettä,
jotka tekivät saman ennen heitä. Sen lisäksi heillä oli erikoinen
syy: he tahtoivat viettää 25. hääpäivänsä siellä.
Keskiaikana sellainen matka ei ollut helppo. Se vei myös
paljon aikaa, joskus myös terveyttä, niin kuin pyhän Birgitan
puolisolta, joka paluumatkalla sairastui vakavasti ja palattuaan
Vadstenaan kuoli antautuneena Jumalan tahtoon, mikä tietysti
oli Birgitalle suuri lohdutus.
Uskon vahvistus, jota jo apostolit aikoinaan pyysivät Vapahtajalta, oli epäilemättä myös pyhälle Birgitalle pyhiinvaelluksen
kauneimpia hedelmiä. Birgitan luottamus Vapahtajaan ja hänen
äitiinsä Mariaan syveni suuresti. Puolisonsa kuoleman jälkeen
hän sai kutsun tulemaan Jumalan puhetorveksi Euroopalle. Sellaisena hän muistutti ensin Ruotsin kuningasta ja hänen hoviaan
Jumalan käskyistä ja myöhemmin Roomasta käsin hän kehotti
Vapahtajan nimessä kirkon johtajia korjaamaan kirkon ykseyttä
ja Euroopan hallitsijoita sopimaan riitansa. Samalla Birgitta oppi
vaelluksellaan paremmin tuntemaan ristin salaisuutta ja rukouksen merkitystä, mistä syntyi ajatus perustaa sekä miehille
että naisille uusi luostarijärjestö, jonka tarkoitus oli uudistaa
uskonelämää Pohjolassa ja Euroopassa. Silloin ei vielä tultu
ajatelleeksi muita maita kuten Kaukoidässä Intiaa, Filippiinejä
ja Indonesiaa, ja Etelä-Amerikassa Meksikoa ja Kuubaa, joihin
Suomessa olevien birgittalaissisarten haara nykyään on levittäytynyt.
Mikä tekee Compostelan kaltaisesta pyhiinvaelluksesta
kiinnnostavan nykyvaeltajille? Se seikka, että se on säilyttänyt
alkuperäisen karun luonteensa. Vaeltajille tarjotaan yksinkertaisia majoituspaikkoja ja maalaispolkuja. Jokainen vaeltaja kävelee yksin tai pienessä ryhmässä niin paljon kuin jaksaa ja aikaa
on. Tällöin pakosta ihminen tutustuu vaelluksen aikana hyvin
omaan itseensä ja matkaseuraansa. Pakosta jokainen menee
itseensä, irrottautuu omasta kodistaan , työpaikastaan ja tavallisen elämänsä mukavuuksista ja maailman trendeistä, niin kuin
oikeastaan myös jokaisen retretin tarkoitus on.
Compostelaan vaeltajien joukossa on nykyisin myös ihmisiä,
joilla ei ole mitään uskonnollisia tavoitteita. Kuitenkin käytännössä he etsivät niin kuin uskovat omaa itseänsä, sielun rauhaa,
elämän tarkoitusta, vapautusta kaikesta, mikä heitä ahdistaa
tai mihin he ovat turhautuneeet. Laupeudessaan Jumala kuulee näidenkin vaeltajien huokauksia, jopa niin, että palatessaan
kotiin heillä on uusi, vapautunut ja avarampi silmä elämän
todellisuudelle, ja joskus uskonelämällekin.
Vaelluksen yleinen hedelmä on epäilemättä siinä, että se tekee
ihmisiä nöyriksi, sellaisiksi ihmisiksi kuin Jumala on luonut
heidät omaksi kuvakseen ja työtovereikseen. Tämä on jo sangen
paljon!
Nöyrä kristitty sen lisäksi tietää, että Vapahtaja itse elää
meidän sisimmässämme ja haluaa tulla elämän pyhiinvaelluksella meidän oppaaksemme, jopa matkaevääksemme Pyhässä
Ehtoollisessa. Sen tähden pyhä Birgitta opetti omiansa rukoilemaan joka päivä: Herra osoita minulle tie ja anna minulle
voimaa käydä sillä loppuun saakka. Oppiakseen tätä nöyrää
elämäntaitoa Birgitta mielellään kääntyi myös Vapahtajan äidin
Neitsyt Marian puoleen. Tämä kehotti häntä etsimään suojaa
hänen viittansa alle, niin kuin monet ihmiset ovat hädässään
tehneet. Pyhiinvaeltajan kädessä on myös rukousnauha. Joskus
vaeltaja ei jaksa rukoilla muuta. Se ei ole mikään ongelma. Kun
ihminen säännöllisesti rukoilee ruusukkoa, Marian viitta suojelee häntä ylimielisyydeltä ja omahyväisyydeltä ja täydentää
hänen vajavaisen rukouksensa omalla esirukouksellaan.
Tällöin Herramme ja hänen äitinsä seurassa jokainen meistä
voi kasvaa ihmiseksi ja kristityksi, vaikka hän ei edes ehdi kävellä Compostelaan tai osallistua retrettiin.
isä Frans

Pyhiinvaellus Italiaan
29.3.-5.4.2008

Lähde ainutlaatuiselle matkalle kokemaan “kaksi Italiaa” - ikuinen metropoli ja keskiaikainen kaupunki vuorella. Ekumeeninen, asiantuntevasti opastettu, hengellinen matka on
koko ihmistä virkistävä kokemus. Huolellisesti laadittu ja ainutlaatuinen ohjelma vie kristinuskon juurille. Pyhät marttyyrit, pyhien Pietarin ja Paavalin elämän viimeiset vaiheet,
pyhän Fransiscuksen elämä ja uuden ajan sarastus ovat vain pieni osa viikon intensiivisen
matkan annista. Oppaina kolme pappia: pääsihteeri, isä Heikki Huttunen (ort.), isä Teemu
Sippo SCJ (kat.) ja pastori Antti Kruus (ev-lut.).
Matkan teemana on erityisesti ekumenia, olemme kaksi päivää Assisissa ja viisi Roomassa. Päiväretki suuntautuu Rooman ulkopuolelle. Tutustumiskohteet on valittu huolella. Kohteina muun muassa: Assisi; Pietarinkirkko; Vatikaani; Grottaferrata; Castel
Gandolfo; S. Maria Maggiore; Paavin vastaanotto; Lateraanikirkko; Focolare-liikkeen
päämaja; Protestanttisten kirkkojen federaation päämaja.
Matkan hinta on 1 000 - 1 250 e (majoitus 2 hengen huoneissa). Sisältää mm: Finnairin
suorat lennot; Bussikuljetukset Rooma-Assisi-Rooma; Päiväretki Rooman ulkopuolelle;
Hotellimajoitus kahden hengen huoneessa (Assisissa puolihoito, Roomassa buffet-aamiainen); Opastuksen ja materiaalia.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 20.11. mennessä: Antti Kruus, 040 546 0844, sp@anttikruus.com. Järjestäjänä Suomen ekumeeninen neuvosto.

Teresa ry:n JOULUMYYJÄISET lähestyvät
Tule mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen joulumielen!
Otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:
- kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme merkitsemään ruokiin valmistuspäivän ja –aineet)
- kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
- arpajaisvoitoiksi sopivia uusia tavaroita.
Tällä kertaa emme voi ottaa vastaan käytettyjä vaatteita.Tavaroita voit tuoda P. Marian pappilaan (Mäntytie 2) tiistaisin
ja torstaisin tai sunnuntaisin messun jälkeen seurakuntasaliin. Kylmäsäilytystä vaativat ruoat pyydämme tuomaan
vasta lauantaina 1.12. klo 10 – 14 seurakuntasaliin, jolloin pystytämme myyjäisiä.
Kiittäen,Teresa ry

Teresa Association is preparing for the annual
CHRISTMAS BAZAAR
Help us to make a successful Bazaar and share a joyful Christmas spirit!
We will be grateful for your donations, such as
- homemade foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind to attach information of the ingredients and date
when made to the homemade food items, as this is required by the Finnish regulations),
- books, games, toys, Christmas items,
- new items suitable for lottery prizes.
This year we cannot take in second hand clothes.You can bring your donations to the office of St. Mary’s (at Mäntytie
2) on Tuesdays and Thursdays or on Sundays after mass to the parish hall. Please, bring the perishable foods to the
parish hall on Saturday December 1st, between 10 am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar.
With gratitude,Teresa Association
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Lukijoilta
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 tai sopimuksen mukaan, puh. 09-1357998, s-posti:
info@caritas.inet.fi Kotisivut: www.caritas.fi

Tapahtuu marraskuussa:
8.11. Kummi-ilta P.Henrikin srk-salissa klo 18.00: Elokuun matkakuulumisia sanoin ja kuvin Ugandasta

Mitä muistat
Stella Mariksesta?
Monella vanhemman polven katolilaisella on muistoja lapsuutensa Stella Mariksesta ajalta, jolloin se sijaitsi
Espoon Westendissä. Etteivät muistot häipyisi unhon
yöhön, alamme kerätä niitä
yhteen myöhemmin toteutettavaa historiikkiä varten.
Ehkä mieleesi on jäänyt erityisesti joku henkilö tai joku
tapahtuma, ihan pienikin.
Kaikenlaiset muistelut ovat
tervetulleita ja tärkeitä: juttuaiheet ja valokuvat, hyvät,
hauskat ja hassut, ikävät,
huonot, pienet ja suuret.
Ihan mitä vaan.
Järjestämme myöhemmin
yhteisen tapaamisen kaikil-

le niille, joilla on hallussaan
tai muistissaan jotain asiaan
liittyvää. Anna sitä varten
yhteystietosi Pyhän Marian
kirkon kansliaan Tellervo
Immoselle. Hän ottaa niitä
vastaan tiistaisin ja torstaisin klo 10.00–15.00 välisenä
aikana, puhelin 09-2411633.
Halutessasi voit myös
lähettää valokuvia tai muistiinpanoja osoitteella Pyhän
Marian seurakunta/Tellervo
Immonen, Mäntytie2, 00270
Helsinki, tai sähköpostilla
maria@catholic.fi.
Olet myös tervetullut
muistoinesi maanantaiklubiin Pyhän Marian kirkolle
3.12. Klubi alkaa klo 13.30

25.11. Caritaksen Marrasmarkkinat, klo 10.30-14.30:
P.Henrikin srk-sali
Tapahtuu joulukuussa:
TUOMAAN MARKKINAT 10.12. – 23.12.2007:
ESPLANADIN PUISTO, HELSINKI

pidettävän messun jälkeen.
Siellä puhutaan asiasta lisää.
Ohessa on kaksi vanhaa
ryhmäkuvaa. Tunnistatko
siitä itsesi ja/tai jonkun toisen? Kerro sekin tieto Tellervolle.
Muista, että mikään asia
ei ole turha tai liian pieni.
Arvostamme kaikkea saamaamme tietoa. Kiitoksia
etukäteen!
Ritva Halme

HYVÄN TAHDON JOULUTERVEHDYKSENÄ
CARITAS-KAUPASTA
Adventtikalenterit saapuneet
Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Ruusukkoja
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
DVD,Veli Musisin lapset, 34 min,
nyt myös englanniksi
Myös postiennakolla. Lisäksi tuotteita saatavana
Pyhän Ristin seurakunnassa.

Caritas - auttava puhelin
0400-911874 klo 8.00-20.00

LASTENKERHO
4-, 5- ja 6-VUOTIAILLE
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1 A
Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään yhteisiä hetkiä
leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.
Lastenkerhon päivät ovat:
11.11.07 su klo 10.30
9.12.07 su klo 10.30
13.01.07
10.02.07
9.03.07
13.04.07
11.05.07
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Ajassa
Pyhiinvaellus Lourdesiin
3.9. - 10.9. 2008

Juhlavuoden pyhiinvaellukseen Etelä-Ranskan Lourdesiin
yhdessä tanskalaisten, norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa
voi ilmoittautua 25.11. asti. Ensin lennetään Helsingistä
Kööpenhaminaan, jossa vaihdetaan yhteiseen koneeseen,
jolla lennetään Lourdesiin.
Siellä on täysihoito hyvässä hotellissa lähellä pyhää aluetta.
Messut, ristintien hartaudet, sakramentti- ja kynttiläkulkueet sekä pyhän Bernadetten elämään ja Neitsyt Marian
ilmestyksiin perehtyminen ovat matkan ohjelmana. Lourdesista paluulento Kööpenhaminaan ja jatkolento Helsinkiin.
Matkan hinta kaikkiaan on vajaa 1300 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä, noin 1000
euroa tanskalaiselle matkanjäjestäjälle ja vajaa 300 euroa Hki—Kööpenhamina—Hki
lennoista. Ilmoittautumiset: Kerttu Salomies p. 050-534 2498 tai ksalomie@welho.com tai
Kaarina Koho p. 09-6129 470 arkisin klo 10 -16 tai kaarina.koho@catholic.fi.

25.11.2007

CARITAS
BASAARI - BASAR - BAZAAR
10.30-14.30
PYHÄN HENRIKIN SRK-SALI / ST. HENRIK’S FÖRSAMLINGSAL
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
LÄMMINTÄ RUOKAA/VARM MAT
KAHVIA/KAFFE

LEIVONNAISIA/BAKVERK

ARPAJAISET/LOTTERI

KIRPPUTORI/LOPPTORG

“Katsokaa, kuinka suurta rakkautta
Isä on osoittanut meille.” (1. Joh. 3:1)
URSULIINISISARET KUTSUVAT
KAIKKI HALUKKAAT MUKAANSA
RETRETTIIN
STELLA MARIKSEEN 27.-31.12.2007
Retretin pitää isä Adrian Borst SCJ. Ilmoittautumiset
Stella Marikseen: puh. 019-335793, e-mail: stellamaris@
elisanet.fi. Retretin hinta 100 e. Pankkiyhteys: Sampo
800010-1811612

TERVETULOA-VÄLKOMMEN-WELCOME

“ Ota minut syliin, Isä! “
LAULUILTA
RITVA OKSANEN ja JANUS HANSKI esittävät sikermän tunteita ja muistoja herättäviä lauluja ja runoja Pyhän Henrikin katedraalissa torstaina 22. marraskuuta klo
19.00.
Lippu / ohjelma 25 euroa, myynnissä seurakuntasalissa kirkkokahveilla sekä ao. päivänä
kirkon ovella. Illan tuotolla tuetaan Henrikin lasimaalausikkunoiden restaurointia.

Johdantokurssi katoliseen
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LÄHIAIKOJEN OHJELMA
12.11.		 Messun järjestys – kirkkorakennuksen esittely (mons.
Marino Trevisini)
26.11.		 Rukous (sisar Marta Koltko SJK)
10.12.		 Neitsyt Maria ja pyhät (dipl.teol. Leena Kangas)
7.1. 		 Ihminen, Jumalan kuva – viimeiset tapahtumat (sisar
Theresa Jezl CPPS)
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. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

TERVETULOA!

Vainajienpäivä
Kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivänä, lauantaina 3.11. vietetään rukoushetki klo 13
Helsingin ortodoksisella hautausmaalla kirkkoherra Michael Ryszynskin (1873-1895) haudalla Hietaniemessä.
Kokoontuminen ortodoksisen hautausmaan portilla.
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