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Toimitukselta
Miksi ihmeessä?
Arkkipiispa Rahhon
kaappauksessa tapettiin
kolme hänen avustajaansa. Sairas kaldealaispiispa vietiin sitten piilopaikkaan, jossa hän kuoli
joko omiin vaivoihinsa tai
kaappajiensa käsien kautta. Tämä surmatyö ei ole
ensimmäinen eikä ikävä
kyllä viimeinenkään, kuten jo viime viikonlopun
syyrialais-ortodoksisen
papin murha Bagdadissa osoittaa. Kristittyjä kohtaan osoitettu vihamielisyys näyttää vain vahvistuvan Irakissa. Miksi ihmeessä?
Kysymys on kaksijakoinen. Ensimmäiseksi siihen lienee pakko vastata jotakuinkin näin: Kristittyjä vainotaan Irakissa, koska kristinuskoa pidetään
maassa vieraana ja uhkaavana kulttuurina, vaikka se ei sitä olekaan. Islamistien vihamieliset iskut
ahdistavat maassa eläviä kristittyjä, joista monet
vähintään harkitsevat maastamuuttoa. Monet ovat
jo lähteneet. Syystäkin puhutaan todellisesta eksoduksesta. Vihamielisyyden syyt lienevät todellisuudessa enemmän yhteiskunnallisia ja poliittisia,
tyytymättömyyden ja epävarmuuden ilmausta kuin
uskonnollista vihollisuutta, vaikka kaikki sen varjolla tapahtuisikin.
Toinen näkökulma etsii vastausta siihen, miksi
kaikki eivät halua lähteä, miksi jotkut ovat valmiita

pysymään paikoillaan oman henkensä uhallakin.
Tietysti siksi, että suurimmalle osalle Irakin kristittyjä maa on todellinen kotimaa, isänmaa, jossa heidän sukunsa ovat eläneet ammoisista ajoista alkaen
ja jossa on heidän kotinsa, työnsä, kokemuksensa.
Ei tuo maa kuulu islamisteille yhtään sen enempää.
Kysymys ei ole uhittelusta, vaan yksinkertaisesta
oikeudesta elää rauhallisesti ja rauhassa siellä, missä on syntynyt ja kasvanut. Koska Irakin kristityt
pitävät kiinni tästä itsestään selvästä oikeudestaan,
he samalla altistuvat täysin epäoikeudenmukaiselle
väkivallalle.
On olemassa tietysti myös syvempi merkitys. Se
on kristinuskon varsinainen sanoma Jeesuksesta
Kristuksesta, lihaksitulleesta Jumalan Pojasta, joka
kärsi, kuoli ja nousi kuolleista. Se on rakkauden sanoma, jonka todeksi elämisessä ja josta todistamisessa kristityt ovat alusta alkaen joutuneet kohtaamaan
ja kestämään vastustusta, jopa vainoja. Kristuksen
valo loistaa kristityistä kaikkialla siellä, missä he
elävät ja todistavat evankeliumista. Siihen jokainen
kastettu on kutsuttu, ”sopivaan ja sopimattomaan
aikaan”, ilman sitä usko on kuollut.
Rukoilkaamme siis sovinnon ja rauhan puolesta
Irakissa ja kaikkialla, missä rauha on vain kaukainen haave. Kiittäkäämme Jumalaa siitä rohkeasta
todistuksesta, jonka Irakin kristityt antavat maailmalle.

Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
20.4. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 6: 1-7
Ps. 33:1-2, 4-5, 18-19. - 22
2L 1. Piet. 2:4-9
Ev. Joh. 14:1-12

4.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 1:12-14
Ps. 27:1, 4, 7-8a. - 13
2L 1. Piet. 4:13-16
Ev. Joh. 17:1-11a
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11.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104:1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30
2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13
Ev. Joh. 20:19-23

27.4. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 8:5-8, 14-17
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2L 1. Piet. 3:15-18
Ev. Joh. 14:15-21
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Kidnapattu arkkipiispa
löydettiin kuolleena

Helmikuun viimeisenä päivänä kidnapattu Mosulin
kaldealainen arkkipiispa
Paulos Faraj Rahho on kuollut. Arkkipiispa Rahhon ruumis löydettiin maaliskuun
12. päivänä kaappaajien jättämän viestin perusteella.
Joidenkin tietojen mukaan
arkkipiispa oli kuollut viisi
päivää ennen hänen ruumiinsa löytymistä.
Arkkipiispa haudattiin
jo löytymistä seuraavana

päivänä Kremlis-nimiseen
kylään tuhansien ystävien ja uskovien saattelemana tiukkojen turvatoimien
keskellä. Hautajaisliturgiaa
johti Babylonin kaldealainen patriarkka, kardinaali
Emmanuel III Delly.
Paavi Benedictus XVI
ilmaisi surunvalittelunsa
välittömästi kuolinuutisesta
kuultuaan. Lähettämässään
sähkeessä hän ilmaisi läheisyytensä kaldean kirkon ja

sir

Irakin kaikkien kristittyjen
kanssa sekä tuomitsi jälleen
”epäinhimillisen väkivällan
käytön, joka on loukkaus
ihmisiä kohtaan ja vakava
isku Irakin kansojen veljellistä yhteiseloa vastaan”.
”Toimikoon tämä traaginen tapahtuma rauhan
täyttämän tulevaisuuden rakennusaineena marttyyrien
Irakissa”, paavi totesi.
KATT/VIS/CNA

Paavillinen neuvosto maasta muuttavien ja matkalla olevien sielunhoitoa varten on lähettänyt neuvoston sihteerin, arkkipiispa Agostino Marchetton perjantaina 28.3. allekirjoittaman faksin, jossa se on
ilmaissut Helsingin piispa Józef Wróbelille SCJ osanoton Espoossa
tulipalossa menehtyneiden puolesta:

olemme saaneet kuulla suru-uutisen tulipalosta, joka sattui maassanne kodittomien
ihmisten asunnossa, ja että siinä kuoli ja loukkaantui useita ihmisiä.
Täällä Paavillisessa neuvostossa, joka on
vastuussa maasta muuttavien ja matkalla
olevien sielunhoidosta, haluamme ilmaista
Teille, Helsingin piispa, ja kaikille niille, joita

Pysyvien diakonien koulutus ja palveluvirka, sunnuntain asema ja aikuisten
uskonnollinen kasvatus
olivat tärkeimmät aiheet,
joista Pohjoismaiden katolisten piispojen konferenssi
keskusteli jokin aika sitten
pidetyssä kokouksessaan.
Norjan, Tanskan, Ruotsin,
Suomen ja Islannin katoliset
piispat pitivät täysi-istuntonsa 7.-12.3. Stiklestadissa
Keski-Norjassa. He olivat sananmukaisesti lähellä Norjan hengellistä ja poliittista
historiaa, sillä Stiklestadissa pyhä Olavi sai surmansa taistelussa vuonna 1030.
Piispat vierailivat Trondheimissa ja Tautrassa, jossa
on sistersiläisnunnien luostari, sekä tutustuivat hiljattain syntyneeseen Ranskan
Citeaux’sta peräisin olevaan
munkkien ryhmään; he
perustavat luostaria Munkebyhyn, keskiaikaisen sistersiläisluostarin sijaintipaikalle.
Trondheimin piispa-prelaatti, mons. Georg Müller
oli piispainkonferenssin
isäntä. Tässä osassa Norjaa katolilaisten lukumäärä
kasvaa osittain Puolasta tapahtuvan maahanmuuton
vuoksi. Katolisen yhteisön
elinvoimaisuus Keski-Norjassa näkyy erityisesti hengellisissä yhteisöissä: sister-

siläisiä on kaksi yhteisöä,
birgittalaissisaret Moldessa,
neokatekumenaaleja ja Pyhän Bonifatiuksen instituutti.
Tässä yhteydessä piispat
saivat myös tilaisuuden tavata hiljattain nimitetyn uuden Pohjoismaiden nuntiuksen, arkkipiispa Emil Paul
Tscherrigin, jonka asemapaikka on Tukholma. Hän
saapui Osloon esittämään
valtuuskirjansa kuningas
Haraldille. Piispainkonferenssiin osallistui ensimmäistä kertaa Reykjavikin
piispa Peter Bürcher, joka
aloitti hiippakunnassaan
joulukuussa 2007.
Noin 300 nuorta pohjoismaalaista ottaa osaa Maailman nuortenpäivään heinäkuussa 2008 Australian Sydneyssä, jonne myös paavi
Benedictus saapuu. Tämän
vuoden toukokuussa Pohjoismaiden katolilaisia kutsutaan Osnabrückin Katholikentagiin, jossa isäntänä on
Katolinen kirkko Saksassa.
Melkoinen joukko uskovia
piispoineen ja pappeineen
osallistuu päiviin.
Pohjoismaiden katolisen piispainkonferenssin
seuraava istunto pidetään
Ranskan Lourdesissa tämän
vuoden syyskuussa.
KATT/NBK

Oslon emerituspiispa kuollut

Vatikaanista surunvalittelu Espoossa tulipalossa
menehtyneiden puolesta

Teidän Ylhäisyytenne,

Pohjoismaiden
piispainkokouksen
kevätistunto 7.-12.3.2008

tämä tragedia on koskettanut, että muistamme heitä rukouksissamme ja uskomme kuolleet ja loukkaantuneet Jumalan rakkauden
haltuun.
Välitän syvän osanoton myös tämän Paavillisen neuvoston puheenjohtajalta, joka ei
tällä hetkellä ole tavoitettavissa toimistostaan.
KATT

Oslon emerituspiispa John
Willem Nicolaysen Gran
OCSO on kuollut kiirastorstaina 20.3. Pariisissa. Hän
oli syntynyt 5.4.1920 Bergenissä ja saanut pappisvihkimyksen 1957. Vuonna 1962
hänet nimitettiin Oslon seuraajapiispaksi; piispaksivihkimys tapahtui 24.3.1963.
Hän toimi Oslon piispana
marraskuusta 1964 marraskuuhun 1983. Hänet haudattiin Bergeniin 3.4.
Piispa Granin jälkeen Oslon piispana toimi piispa
Gerhard Schwenzer SSCC
aina vuoteen 2005 asti, jolloin häntä seurasi tehtävässä piispa Bernt Eidsvig Can.
Reg.
Norjan kolmesta kirkolli-

Piispa Gran 1920-2008, RIP.

sesta alueesta uutta piispaa
odotetaan edelleen Tromssan prelatuurissa, jonka
edellinen piispa Gerhard
Goebel MSF kuoli vuoden
2006 lopussa.
KATT/katolsk.no
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Uutisia
Uudet paikallisyhteisöt hyväksytty
Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteri on hyväksynyt
kirkkomme piiriin uudet paikallisyhteisöt
1.8.2003 on tullut voimaan
uusi uskonnonvapauslaki,
joka korvaa entisen vuodelta
1922 peräsin olevan uskonnonvapauslain. Katolisen
kirkon yhdyskuntajärjestys
on muutettu vastaamaan
uutta uskonnonvapauslakia.
Se on laadittu 29.7.2006 ja se
korvaa kokonaisuudessaan
aikaisemman yhdyskuntajärjestyksen, joka oli vahvistettu 14.11.1929.
Uskonnonvapauslain 13
§:ssä on säännökset, jotka
koskevat ns. paikallisyhteisöjä. Lain mukaan yhdyskuntajärjestyksessä voidaan
määrätä yhdyskunnan jakautumisesta seurakuntiin
ja muihin paikallisyhteisöihin. Seurakunnista on omat
määräyksensä eikä niitä tule
sekoittaa itsenäisiin paikallisyhteisöihin.
Katolinen kirkko Suomessa yhdyskuntajärjestön
8,10,12 ja 13 §:issä on mainittu paikallisyhteisöt. Näitä
yhteisöjä, nyttemmin rekisteröityjä paikallisyhteisöjä,
ovat kirkkomme piirissä
tällä hetkellä SCJ-yhteisö,
Birgittalaissisaret Turku ja
Stella Maris, Karmeliittaluostari, Rakkauden lähe-

tyssisaret, Ursuliinisisaret
ja Hiippakunnallinen Lähetysseminaari Redemptoris
Mater.
Yhdyskuntajärjestyksen
mukaan paikallisyhteisön
sääntöjen voimaanastumisen tai niiden muuttamisen
edellytyksenä on Pyhän
istuimen tai yhdyskunnan
esimiehen kanonisen lain
mukaisesti antama kirjallinen hyväksyntä. Helsingin
piispa Józef Wróbel SCJ
on kirjallisesti hyväksynyt
edellä mainitut yhteisöt paikallisyhteisöiksi. Yhdyskunnan esimies voi lakkauttaa
paikallissäännön kanonisen
lain tai muiden Pyhän istuimen antamien määräysten
mukaisesti ilmoittamalla
asiasta asianomaiselle viranomaiselle.
Uskonnonvapauslain 13 §:
n 2 momentin mukaan kirkkomme paikallisyhteisöt on
nyt merkitty uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin
asianomaisen uskonnollisen
yhdyskunnan kohdalle. Tällainen rekisteröity paikallisyhteisö on oikeustoimikelpoinen eli se voi hankkia
oikeuksia ja sitoumuksia
sekä olla asianosaisena tuo-

mioistuimen tai muun viranomaisen luona. Tällöin
itsenäiseen paikallisyhteisöön tulee sovellettavaksi
yleiset siviilioikeudelliset
säännökset eikä pääyhteisöllä ole juridisesti merkitystä.
Rekisteröityyn paikallisyhteisöön ja sen hallintoon
sovelletaan varsin laajasti
rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevia
säännöksiä soveltuvin osin.
Edellä mainitut paikallisyhteisöt ovat laatineet omat
paikallissääntönsä, joissa
määrätään paikallisyhteisön tarkoituksesta, toimintamuodosta ja hallinnosta.
Paikallisyhteisöt voivat tällöin suurelta osin päättää
oman päätöksentekonsa ja
hallintonsa järjestämisestä.
Säännöksen tavoitteena on
väljentää rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
ja paikallisyhteisöjen suhteen järjestämistä koskevaa
sääntelyä niin, että se mahdollistaa myös nykyistä paikallisyhteisökeskeisemmät
järjestelyt.
Harri Mäkelä
lakimies

Pyhän Henrikin
taidehuutokauppa onnistui
Lauantaina 9. helmikuuta
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa pidettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa Pyhän
Henrikin katedraalikirkon
lasimaalausten restauroinnin hyväksi. Kirkon lyijylasimaalaukset on luokiteltu
erittäin arvokkaiksi, ja ne
tarjoavat messuun osallistuville uskoville samoin
kuin katedraalissa käyville
vierailijoille Suomen mittakaavassa varsin kattavan
taide-elämyksen.
Kuorin ikkunat ovat valmistuneet yli sata vuotta
sitten ja ovat maalauksista
arvokkaimmat ja tyyliltään
harvinaiset. Kirkkolaivan
ikkunat taasen ovat 1960-
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luvulta hollantilaisen René
Croénin tekemät ja niistä
harvinaiset tekee maalausten runsas ja hyvin erikoislaatuisia ratkaisuja sisältävä
symboliikka, joka vasta vähitellen avautuu katsojalleen.
Kirkon eteisen ja sakariston
ikkunoiden historiaa ei tunneta. Sakramenttikappelin
ikkunat ovat vuodelta 1945
ja ne ovat Kitty Liljeqvistin
tekemät.
Huolimatta kylmästä ja
koleasta helmikuisesta säästä huutokauppa oli kerännyt runsaasti vierailijoita ja
lopulta huutokaupan tuotto
ylitti 16 000 euroa. Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunta on kiitollinen kaikille
huutokauppaan osallistu-

neille ja erityisesti huutokaupan suunnittelusta ja
toteutuksesta vastanneelle
työryhmälle. Erityiskiitokset kuuluvat Wenzel Hagelstamille, joka mahdollisti
”Wanhan Ajan Taidehuutokaupan” toteutuksen luoden
hauskan ja lämpimän ilmapiirin tapahtumaan yhdessä
Emil Antonin kanssa.
Huutokaupan tuotolla
saamme ikkunaprojektia
jälleen eteenpäin, vaikka
paljon vielä puuttuukin.
Myös muissa seurakunnissa on meneillään korjaus- ja
rakennusprojekteja, joiden
toteuttamisessa tarvitaan
seurakuntalaisten apua.
Anu Salminen

Präst blir ”rättfärdig
bland folken”
Den lettiske prästen fader
Kasimir Vilnis har av Yad
Vashem i Israel tilldelats hederstiteln ”rättfärdig bland
folken” för att han, med risk
för sitt eget liv, räddade judar under andra världskriget.
F Kasimir var verksam
som församlingspräst i Riga
när han gömde judar i sin
församlingskyrka och i uthus som hörde till kyrkan.
När kommunisterna närmade sig staden var han själv
tvungen att fly. 1944 kom
han till Sverige där han sedan var verksam ibland
annat Eskilstuna och Falun
fram till sin död 1988.
För katoliker i Sverige är
han känd och älskad. Under
hela sitt liv talade han själv
aldrig om sin insats för att
rädda judar, trots att han så
sent som året innan sin bortgång fick ta emot en medalj
för sin insats av den judisklettiska föreningen i USA.
Bevis för hans insats har
tagits fram genom arbete av
katolska biskopsämbetet i
Stockholm och beslutet att
nämna honom som rättfärdig bland folken togs av den
instans i Israel som handhar
sådana ärenden, Yad Vashem, den 27 mars i år.
Eftersom f Kasimir är
avliden, kommer diplom
och medalj överlämnas till
hans närmaste släkting på

den israeliska ambassaden
i Riga. Datum är ännu inte
fastställt.
F Kasimirs namn kommer
också att skrivas in på de
Rättfärdigas äremur i Yad
Vashem, där namnen på
alla dem som räddade judar
undan Förintelsen har sina
namn inristade.
Den katolske biskopen i
Stockholm är glad och tacksam över att f Kasimirs insats får detta erkännande.
”Jag är glad och tacksam
att en insats som gjordes i
det fördolda får det här erkännandet. Det visar också
på det nära band som finns
mellan judar och kristna. F
Kasimirs agerande är ännu
ett bevis på att även under de
svåraste av omständigheter
har vi människor möjlighet
att räcka ut handen till våra
människor och välja att göra
det som är gott och rätt”.
Katolska stiftet i Stockholm kommer också att uppmärksamma utmärkelsen,
men först efter ceremonin i
Riga.
Enligt uppgift från 2007
har Lettland sedan tidigare
107 personer som fått titeln
rättfärdig bland folken, Sverige har nio, bland dem moder Elisabeth Hesselblad.
Finland har inte listats som
nation.
KATT/katolskakyrkan.se

Onnitteluja
Jeesuksen kalleimman veren sisar Monica Toenjes
CPPS vietti sääntökuntalupaustensa 50-vuotisjuhlaa
Tampereen Pyhän ristin
kirkossa 30. maaliskuuta.
Onnittelemme vielä näin
jälkikäteen!

Sydämelliset onnittelut
diakoni Krister Korpelalle
80-vuotispäivän johdosta!
Messu Kokkolassa 27.4. klo
18.00 Koivuristin kirkossa,
Oravankatu 29.

Turun seurakunnan kirkkoherra, isä Peter Gebara SCJ
täyttää 50 vuotta. Sunnuntaina 11.05.2008 klo 10.30
vietetään isä Peter Gebaran
SCJ 50-vuotisjuhlamessua
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin kirkossa, Turussa. Messun jälkeen on
vastaanotto Pyhän Birgitan
salissa. Tervetuloa! Lahjatili
isä Peterin Israelin-matkaa
varten on: Nordea 22361811611.
KATT

Oremus
Andrea Mantegna

Rukouksen
apostolaatti
Huhtikuu
Rukoilemme, että kristityt
eivät koskaan lakkaisi julistamasta elämällään Kristuksen ylösnousemusta, toivon
ja rauhan lähdettä, huolimatta nyky-yhteiskunnan
vaikeuksista ja monimutkaisista tilanteista.
Rukoilemme, että nuorten kirkkojen tulevat papit
olisivat yhä paremmin koulutettuja kulttuurisesti ja
hengellisesti, jotta he evankelioisivat omaa maataan ja
koko maailmaa.
Toukokuu
Rukoilemme, että kristityt käyttäisivät enemmän
hyödykseen kirjallisuutta,
taidetta ja mediaa ja suosiakseen kulttuuria, joka puolustaa ja edistää ihmispersoonan arvokkuutta.
Rukoilemme, että autuas
Neitsyt Maria, evankelioimisen tähti ja apostolien
kuningatar, jatkuvasti ohjaisi lähetystyöntekijöitä
kaikkialla maailmassa äidillisellä huolenpidollaan, niin
kuin hän auttoi apostoleita
kirkon alkuaikoina.

Böneapostolatet
April
Vi ber, att de kristna, trots
att de ofta lever i svåra situationer i dagens samhälle,
inte tröttnar att med sina liv
vittna om att Kristi uppståndelse är källan till hopp och
frid.
Vi ber, att de blivande
prästerna i de unga kyrkorna får en gedigen utbildning,
både kulturellt och andligt,
så att de kan evangelisera
sina länder och hela världen.

Pyhän evankelista Markuksen juhlaa vietetään 25. huhtikuuta.

Maj

Psalm på Kristi himmelsfärdsdag (Ps. 24)
Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund
i havet och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer
och rent hjärta, som inte håller sig
till falska gudar och aldrig har svurit
falskt.

Han får välsignelse av Herren och
riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till
Herren, som träder fram inför ditt
ansikte, du Jakobs Gud.
Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung
draga in!
    Vem är då ärans konung? Det är
Herren, den väldige hjälten, Herren,
väldig i strid.

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung
draga in!
Vem är han, ärans konung? Det
är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Vi ber, att de kristna sätter
större värde på litteratur,
konst och social kommunikation för att utveckla en
kultur, som försvarar och
främjar människans värde.
Vi ber, att jungfru Maria,
evangeliseringens stjärna
och apostlarnas drottning,
med moderlig kärlek leder
världens missionärer, liksom hon ledde apostlarna
när Kyrkan växte fram.
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Paimenelta
Rakkaus pakottaa julistamaan pelastuksen totuutta kaikille ihmisille
Rakkaat kanssaveljet pappeudessa! Rakkaat kristityt!
Hiippakunnan papisto on
nyt vietettävässä pyhässä
messussa keskeisessä asemassa, sillä krismamessussa papit uudistavat pappislupauksensa. Samalla tässä
messussa tulee ilmi koko
papiston ykseys piispan
kanssa Sanan julistamisen
ja sakramenttien viettämisen kautta. Tämä ei tarkoita
vain hallinnollista ykseyttä,
jota kirkko jokaista paikalliskirkkoa myöten tarvitsee
pysyäkseen elinvoimaisena. Ensi sijassa on kysymys
ykseydestä Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa
palveluksessa. Näin paikalliskirkon sisäinen ykseys
toteutuu ja tulee näkyväksi.
Samoin tulee näkyväksi se,
että Jeesus Kristus itse  - siis
hänen persoonansa, hänen
sanansa ja hänen sakramenttinsa -  on tämän ykseyden
perusta. Tämä paljastaa senkin, että vaikka me kaikki,
papit ja maallikot, olemme
kotoisin niin monista maista, me olemme kaikki silti
yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Juuri niin kuin pyhä
Paavali opettaa korinttilaisia, kun hän puhuu omasta
ja Apolloksen työstä evankeliumin levittäjinä (vrt. 1.
Kor. 3:4-11).
Kun puhumme papin viran toteuttamisesta kirkossa,
tulee mieliimme tavallisesti
pyhän uhrin viettäminen,
siis pyhä eukaristia. Kirkossa yhtä tärkeä on myös
Jumalan sana. Sen merkitys
näkyy muun muassa siinä,
että pyhässä messussa on
kaksi toisiinsa tiiviisti liittyvää perusosaa, nimittäin
sanan liturgia ja uhri.

Viime aikoina Pyhä istuin
on asiakirjoissaan useaan otteeseen muistuttanut meitä
eukaristisen uhrin teologisesta ja pastoraalisesta merkityksestä. Olemme monissa tilanteissa tutkineet
näitä dokumentteja, jotta
oppisimme tuntemaan ne
hyvin ja soveltamaan niitä
pastoraalisessa työssä.
Tällä hetkellä Pyhä istuin
muistuttaa meitä sanan liturgian tärkeydestä. Eukaristian tavoin myös Jumalan
sana on uskovien hengellistä ravintoa. Tradition kanssa
se muodostaa jumalallisen
ilmoituksen lähteen. Tämä
Sana auttaa meitä ymmärtämään, mihin meidän on
uskottava ja miten meidän
on toimittava. Näin myös Jumalan sanalla on pelastava
vaikutus. Se tarkoittaa, että
tämän Sanan seuraaminen
samoin kuin sakramentaalinen elämäkin, johtaa meidät
iankaikkiseen pelastukseen.
Jumalan sana on sekä
evankelioinnin sisältö että
sen perusta. Niinpä ensi
syksynä kokoontuu Roomassa piispainsynodi, jonka aiheena on ”Jumalan
sana elämässä ja kirkon lähetystyössä”. Tätä aihetta
varmasti vielä syvennetään
ja kehitetään.
Tänään haluaisin viitata
asiakirjaan, joka sopii oikein hyvin tähän juhlaan.
Uskonopin kongregaatio
julkaisi viime joulukuussa
Opillisen selvityksen tietyistä
evankeliointiin liittyvistä näkökulmista.
Koska krismamessun aikana on tapana pohdiskella
pappeuden spiritualiteettia,
seuraava kysymys pysyy
aina ajankohtaisena: mistä,
miten ja miksi meidän pitää

saarnata? Edellä mainitusta asiakirjasta löydämme
tärkeitä viittauksia aiheeseen. Sen alussa kuvataan
julistamisen nykytilannetta
seuraavasti: ”Nykyisin vallitsee kasvava epätietoisuus,
joka johtaa monet jättämään
Herran lähetyskäskyn kuulematta ja toteuttamatta (vrt.
Matt. 28:19). Usein ollaan sitä
mieltä, että jokainen yritys
saada toiset vakuuttuneiksi
uskonnollisissa kysymyksissä rajoittaa heidän vapauttaan. Tästä näkökulmasta
katsoen olisi sallittua vain
esittää omat ajatuksensa ja
kehottaa ihmisiä toimimaan
omantuntonsa mukaisesti,
mutta ei saisi tähdätä heidän kääntymiseensä Kristuksen ja katolisen uskon
puoleen. Heidän mielestään
riittää, että autetaan ihmisiä
tulemaan paremmiksi ihmisiksi tai uskollisemmiksi
omaa uskontoaan kohtaan,
että rakennetaan sellaisia
yhteisöjä, jotka kykenevät
työskentelemään oikeudenmukaisuuden, vapauden,
rauhan ja solidaarisuuden
hyväksi” (3; vrt. myös 4).
Vastauksena tähän toteamukseen asiakirja korostaa, että kirkolla on todellinen velvollisuus julistaa
evankeliumia muuttumattomana kaikille ihmisille.
Tämä julistaminen vastaa
ihmisen sisäiseen totuuden
ja onnellisuuden kaipaukseen. Vain tämä totuus voi
antaa ihmiselle sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden.
Lisäksi paavi Johannes
Paavali II kirjoitti kiertokirjeessään Veritatis Splendor  
(Totuuden loiste), että totuuden julistaminen ei voi
tehdä väkivaltaa ihmisen
omalletunnolle. Miksi näin

Maallikkodominikaanit kutsuvat viettämään

pyhän Katariina Sienalaisen päivää
tiistaina 29.4. klo 18.00 Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3 b A, 01400 Helsinki
Norjalainen dominikaani-isä Ellert Dahl
pitää englanniksi esitelmän aiheesta
”800 years: Saint Dominic and his preachers.
A word that changed the world.”
Kahvi- ja simatarjoilu.
Ilta päättyy vesperiin.
Tervetuloa!
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on? Ne totuudet, joita kirkko
julistaa, eivät ole omalletunnolle vieraita. Päinvastoin,
kirkko julistaa vain sellaisia
totuuksia, jotka omantunnon pitäisi jo tuntea” (vrt.
VS 64). Omallatunnolla on
myös oikeus näihin totuuksiin. Kardinaali John Henry
Newman on antanut yksinkertaisen perustelun tälle
omantunnon oikeudelle sanoessaan: ”Omallatunnolla
on oikeuksia, koska sillä on
velvollisuuksia” (lainaus
kiertokirje Veritatis Splendorin mukaan, 34). Koska
nämä velvollisuudet ovat
lähtöisin totuudesta, on niiden täyttäminen edellytyksenä henkilökohtaisen vapauden oikealle käytölle ja
ikuisen elämän saavuttamiselle. Omatunto saavuttaa
arvokkuutensa olemalla uskollinen näille totuuksille.
Tässä kohden joku saattaa
ajatella, että ihminen, joka
ei tunne totuutta ja velvollisuuksia, ei ole moraalisesti
vastuussa teoistaan eikä siksi syyllisty syntiin. Se on kyllä totta, mutta vain silloin,
kun ihminen ei mitenkään
ole kyennyt voittamaan tietämättömyyttään. Tämä väite ei pidä paikkaansa silloin,
kun ihminen ei halua tulla
tuntemaan totuutta, kun hän
vapaaehtoisesti hylkää sen
tai kun hän pakottaa omantuntonsa vaikenemaan (vrt.
VS 62-63).
Emme saa vaieta siitä,
että myös ilman omaa syytä
aiheutetulla tietämättömyydellä on ihmiselle kielteisiä
seurauksia. Veritatis Splendorin mukaan paha teko ei
tässä tapauksessa kuormita
ihmistä moraalisesti, vaikka
se pysyykin itsessään moraalisena epäjärjestyksenä.

Myös sellainen teko on aina
moraalinen paha, joka on
Jumalan tahdon vastainen ja
vahingoittaa sen tekijää itseään tai toisia ihmisiä. Ennen
kaikkea sellainen teko ”ei
johda kyseistä ihmistä moraaliseen kypsyyteen, se ei
auta häntä tulemaan täydelliseksi” (vrt. VS 63). Toisin
sanoen: ihminen, joka ei tee
sitä, mikä on moraalisesti
hyvää, tulee moraalisesti ja
hengellisesti yhä köyhemmäksi. Sellaisella ihmisellä
voi olla esimerkillinen ulkokuori, mutta hänen sydämensä on tyhjä ja kylmä.
Rakkaat kanssaveljet
pappeudessa! Uskonopin
kongregaation asiakirja
kutsuu meitä julistamaan
totuutta rakkaudella ja ihmisen arvoa kunnioittaen. Ketään ei saa pakottaa
uskon vastaanottamiseen
tai vaikuttaa häneen sopimattomilla menetelmillä
(vrt. 8). Meillä on kuitenkin
velvollisuus aina julistaa
sitä totuutta, jonka me itse
olemme saaneet Jeesukselta Kristukselta ja kirkolta,
välittää sitä rohkeasti ja vakaumuksella eteenpäin sekä
todistaa näistä totuuksista
omalla elämällämme. Niin
kuin asiakirjassa sanotaan:
”Kunnioitus uskonnollista vapautta kohtaan [...] ei
suinkaan saa tehdä meitä
välinpitämättömiksi totuutta ja hyvyyttä kohtaan.
Päinvastoin, rakkaus pakottaa Kristuksen opetuslapsia
julistamaan pelastuksen
totuutta kaikille ihmisille”
(10). Aamen.  
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
Saarna krismamessussa 18.3.

Kevätretki
Tule mukaan Academicum Catholicum
ry:n, Teresa ry: n
ja Pyhän Henrikin
Seuran suositulle
retkelle.
Kevätretkemme suuntautuu
24.5.2008 Tuusulanjärven
kulttuurimaisemiin. Varaa
päivä ja katso tarkempaa
ohjelmaa ja ilmoittautumista seuraavasta Fidesistä.

Paimenelta
Jeesus Kristus todella on elämän Herra, sillä hän on todellisen valon lähde
Rakkaat sisaret ja veljet!
Viikkojen valmistautumisen
jälkeen lauloimme juhlallisen ”hallelujan”. Tuo yksi
sana julistaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen
ilosanoman. Kun laulamme
tai lausumme sen, olemme
niiden naisten ja apostolien
kaltaisia, jotka ensimmäisinä todistivat ylösnousemuksesta.
Olemme tänään suuren
salaisuuden äärellä. Vaikka
emme pystyisikään ymmärtämään ylösnousemuksen
koko luonnetta, jotkut sen
elementit ovat meille hyvin
merkityksellisiä. Yhtäältä
ne auttavat meitä ymmärtämään, mitä Jeesus Kristus
on tehnyt puolestamme.
Toisaalta ne auttavat meitä
ymmärtämään, mitä Jumala
on määrännyt osaksemme ja
mikä on meille välttämätöntä, jotta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus kantaisi
kohdallamme hedelmää.
Mitä siis Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus meille
merkitsee? Raamatusta löydämme monia viittauksia
henkemme ja ymmärryksemme. Myös pääsiäisyön
liturgiset elementit ovat
täynnä näitä viittauksia.
Tärkeä osa pääsiäisliturgiaa on tulen liturgia. Pääsiäiskynttilä sytytetään tästä tulesta ja tuodaan sisälle
kirkkoon. Tästä kynttilästä
saavat tulensa meidän omat
pienet kynttilämme, jotka
pidämme palamassa siihen
saakka, kun uudistamme
kastelupauksemme. Pääsiäiskynttilä jää kirkkoon
koko vuodeksi alttarin läheisyyteen ja pääsiäisaikana
siinä on aina tuli, kun vietetään pyhää messua. Pääsiäiskynttilästä sytytetään
tuli myös kastekynttilään,
joka lapsen kastamisen yhteydessä annetaan vanhemmille tai kummeille.
Pääsiäiskynttilä on keskeisellä paikalla kirkossa
alati muistuttamassa meitä
pääsiäisestä. Mutta ei vain
siitä. Palaessaan se on tärkeä
symboli, joka liittyy läheisesti uskoomme. Jotta ymmärrämme kynttilän merkityksen, meidän on avattava
Raamattu ja tutkittava mitä
valo siellä tarkoittaa.
Voimme helposti todeta,
että Raamatussa käytetään
paljon valon symboliikkaa
ja sillä on siinä erityinen
merkitys. Valo on erityisase-

massa esimerkiksi valitun
kansan exoduksessa pois
Egyptistä. Oli yö ja pimeää.
Israelilaiset saattoivat silti
paeta tuosta orjuuden maasta, koska Jumala itse valaisi
heidän tiensä (vrt. esim. 2.
Moos. 13:21; 14:19). Tämä
valon läsnäolo paljastaa, että
vapautus oli erityinen lahja Jumalalta. Voimme lukea
Mooseksen kirjasta: ”Herra
kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän
tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että
yöllä” [niin, että egyptiläiset
eivät saavuttaneet heitä] (2.
Moos. 13:21).
Valo on tärkeässä asemassa myös silloin, kun Jumala
vahvistaa Moosekselle tämän tehtävän ja pyhyyden.
Mooseksen kasvot säteilivät
yliluonnollista valoa, kun
hänet kymmenen käskyn
kanssa lähetettiin liiton
panttina alas vuorelta (2.
Moos. 34:29-30). Sama toistui joka kerta, kun hän viipyi Jumalan läheisyydessä
(vrt. 34:34-35).
Valo pimeyden vastakohtana on läsnä myös Uudessa testamentissa, erityisesti
Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen
liittyvissä tapahtumissa.
Pimeyttä käytetään aina kuvaamaan synnin ja sen seurauksien todellisuutta (vrt.
Luuk. 22:53). Sitä käytetään
myös kuvaamaan sellaisen
ihmisen moraalista tilaa,
joka ei ole ottanut vastaan
Jeesusta Kristusta ja hänen
opetustaan (vrt. Matt. 22:13;
25:30).
Kun Johanneksen evankeliumi kertoo tragediaa Simon Iskariotin petoksesta,
on pimeydellä siinä rooli:
”Syötyään [aterialla] leivänpalan, Juudas lähti heti ulos.
Oli yö” (Joh. 13:27-30). Kun
Jeesuksen Kristuksen kuolemaa kuvataan, pimeys määrää tuon hetken tunnelman
ja ilmaisee koko kosmoksen
surun: ”Oli jo kuudes tunti.
Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli
koko maan ylle, ja sitä kesti
yhdeksänteen tuntiin saakka. [Ja silloin Jeesus kuoli]”
(Luuk. 23:44-47).
Aivan toisenlaiset olosuhteet seurasivat Jeesuksen
ylösnousemusta. Pimeän
jälkeen päivä alkoi sarastaa,
päivä täynnä valoa. Matteus kuvaa, kuinka aamuhä-

märissä ”tulivat Magdalan
Maria ja se toinen Maria
katsomaan hautaa”. Tyhjän
haudan ääressä he kohtaavat uuden todellisuuden:
taivaallinen valo voittaa
haudan pimeyden. ”[...]
Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, ja
vieritti kiven pois [...]. Hän
oli hohtava kuin salama ja
hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi” (Matt. 28:13).
Rakkaat sisaret ja veljet!
Voi olla, että pidämme kaikkia näitä valittuja kuvauksia käsittämättöminä, vain
sattumina tai epäselvänä
symboliikkana. Raamatun
muiden tekstien valossa
voimme kuitenkin ymmärtää pimeyden ja valon merkityksen.
Vanhassa testamentissa
Jumala itse on valo tai valon
lähde. Voimme lukea että
”Herra on minun valoni ja
pelastukseni” (Ps. 27:1), ”Sinun sanasi [Herra] on lamppu, joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani” (Ps. 119:105), ”Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot
pimeyteeni valon” (2. Sam.
22:29, vrt. myös Job 29:3).
Uudessa testamentissa
Jeesus Kristus kuvataan valon lähteenä. Esimerkiksi
Matteus käyttää pimeyden
ja valon symboliikkaa kertoessaan siitä radikaalista
muutoksesta pelastumisen
mahdollisuudessa niiden
kohdalla, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen
ja hänen opetuksensa ja
jotka siten pääsevät osallisiksi pelastuksesta: ”Kansa, joka asui pimeydessä,
näki suuren valon. Niille,
jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.
Tästä lähtien Jeesus julisti:
’Kääntykää, sillä taivasten
valtakunta on tullut lähelle”
(Matt. 4:16-17).
Rakkaat ystävät! Näiden
tekstien pohjalta Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksella kuin pääsiäiskynttilälläkin on erityinen merkitys. Jeesuksen ylösnousemuksen valossa voimme
varmasti löytää vastauksen
suurimpiin eksistentiaalisiin kysymyksiimme, nimittäin kysymykseen elämän
tarkoituksesta, kärsimyksen tarkoituksesta ja kuoleman tarkoituksesta. Samoin
voimme löytää vastauksen,
mikä meitä odottaa kuoleman jälkeen, ja mitä mei-

dän on tehtävä elämämme
aikana. Mutta myös enemmän. Tässä juhlassa voimme
vakuuttua siitä, että Jeesus
Kristus todella on elämän
Herra, sillä hän on todellisen valon lähde. – Hän on
todellisen elämän Herra,
koska totuudessaan hän lahjoittaa meille elämän. Hän
valaisee elämänkulkumme
persoonansa ja opetuksensa valolla. Hän johdattaa
elämänkulkumme synnin
orjuudesta todelliseen vapauteen hänessä. Meidän ei
tarvitse eksyä pimeydessä
eikä paholainen voi niin helposti houkutella meitä. Siksi
voimme tänään ymmärtää
Jeesuksen Kristuksen sanat, kun hän sanoo meille:
”Minä olen maailman valo.
Se, joka seuraa minua, ei
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh.
8:12). Tänään ymmärrämme
myös mitä Jeesus tarkoittaa,
kun hän kutsuu ystäviään
”valon lapsiksi” (vrt. Joh.

12:36). Tänään hän lupaa
ystävilleen, että he eivät elä
ikuista elämää pimeydessä
vaan valossa ja heistä tulee
Mooseksen kaltaisia, koska Jeesus Kristus on oleva
heidän valonsa. Johannes
kirjoittaa ilmestyksessään:
”Yötä ei enää ole, eivätkä
he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra
Jumala on heidän valonsa.
He hallitsevat kuninkaina
aina ja ikuisesti” (Ilm. 22:5).
Kaikista näistä totuuksista
pääsiäiskynttilä jatkuvasti
muistuttaa meitä.
Lopuksi toivon, että te
kaikki voitte saada osallisuuden valon täyteydestä
ja kokea kaiken sen ilon,
minkä Jeesus Kristus meille
tänään lupaa. Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
Saarna pääsiäisenä 2008

Muistoja vanhasta
Stella Mariksesta

Tervetuloa Maanantaiklubiin Pyhän Marian kirkolle kuulemaan ja jakamaan muistoja vanhasta Stella Mariksesta. Ota
mukaan kuvia ja muita muistoja. Voit myös lähettää niitä Tellervo Immoselle: Pyhän Marian seurakunta, Maanantaiklubi,
Mäntytie 2, 00270 Helsinki, tai sähköpostilla maria@catholic.
fi.
Maanantaiklubi alkaa maanantaina 28.4. normaaliin tapaan
messulla klo 13.30.
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Seurakunnat
Helsinki

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 (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 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.
12.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
14.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
16.4. ke 9.30 koululaisten pääsiäismessu
19.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 11.00-13.45 uskonnonopetus ensikommuuniota varten (12.00 parannuksen
sakramentti kirkossa), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
26.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
28.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
29.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
1.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 juhlamessu
3.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 15.30–
18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
6.5. ti 16.00–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
10.5. la 10.00 diakoniksi vihkiminen, 17.40 vesper, 18.00 helluntain aattomessu ja kirkkoon
ottaminen
11.5. su helluntaisunnuntai: 9.45 lat/ranska,
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu ja
ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo 20.4. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko) 27.4. su 16.00

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.
17.30-18.00 and by appointment.
10.4. to 9.30 messu koululaisille
12.4. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota
ja Vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu
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suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
19.4. la 18.00 iltamessu
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
26.4. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.00 lauantaikurssi/lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 15.00 messu Karjaalla, 18.00 iltamessu
1.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
3.5. la 16.00 messu Hangossa, 18.00 iltamessu
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi (vahvistuksen sakramentti)/Mässa
på svenska (bekräftelsens sakrament), 16.00
messu Forssassa, 18.00 iltamessu
10.5. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa,
18.00 iltamessu
11.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
12.5. ma Ei messua kirkossa!
diaspora
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko): 27.4. su
15.00
Hanko (Täktomin kappeli): 3.5. la 16.00
Forssa (ev.-lut. seurakuntatalon kappeli): 4.5.
su 16.00

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.
11.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 Messu
Porissa
12.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
17.00 messu puolaksi
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 17.00 messu
Kankaanpäässä, 18.30 Mass in English
15.4. ti 19.00 informaatiokurssi
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
26.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
1.5. to helatorstai: 10.30 juhlamessu
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, ensikommuunio,
18.30 messu latinaksi
6.5. ti 19.00 miestenpiiri
11.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 14.00 messu Eurajoella, 17.00 messu Kankaanpäässä, 18.30 Mass
in English
diaspora
Eurajoki: 13.4. su 14.00, 20.4. su 14.00, 11.5.
su 14.00
Kankaanpää: 13.4. su 17.00, 11.5. su 17.00
Pori: 11.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
katekeesi
26.4. la 9.30

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.
11.4. pe 18.00 messu Kiteellä
12.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 Mass in English
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
17.4. to 14.00 seniorien kokous
19.4. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00
Mass in English
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu
26.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in
English
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa
1.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 10.30 päämessu
3.5. la 18.00 Mass in English
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 päämessu
9.5. pe 18.00 messu Kiteellä
10.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
Messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 Mass in English
11.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
11.4., 9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu
32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 12.4.,
10.5.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
12.4., 10.5.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 13.4., 11.5.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la
11.00 (uskonnonopetus 9.45): 26.4., 24.5.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 27.4., 25.5.
lasten uskonnonopetus
Jyväskylässä:
19.4., 17.5.
seniorit:
17.4., 15.5.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, 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.
12.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English

20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 11.40 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
26.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englannin kielellä/Mass in English
1.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 10.30
juhlamessu
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
11.40 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.5. la 10.30 vahvistettavien nuorten parannuksen sakramentti ja harjoitus
11.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu ja
vahvistuksen sakramentti, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11) su klo
15.00: 4.5., 1.6.
Kokkola (Oravankatu 29): la 27.4 klo 18.00, su
8.6 klo 18.00
Kristiinankaupunki: to 27.4 klo 18.00
Kurikka la klo 18.30: 26.4., 17.5., 31.5., 14.6.
Lapua la klo 9.00: 12.4., 31.5., 14.6.
Pietarsaari (Kappelitie 5) la klo 12: 12.4., 17.5.,
31.5., 14.6.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 12.4., 26.4.,
17.5., 31.5., 14.6.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

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.
12.4. la 13.00 perhemessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
17.4. to 18.00 iltamessu
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 messu
24.4. to 18.00 iltamessu
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00 messu
1.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 juhlamessu
2.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 iltamessu
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
8.5. to 18.00 iltamessu
10.5. la 13.00 perhemessu
11.5. su helluntaisunnuntai: 11.00 juhlamessu
diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 27.4. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 3.5. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.4., 18.5. klo
12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20):
13.4., 11.5. klo 16.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 3.5. klo 14-16
Kouvola: 12.4., 10.5. klo 11-13, messu klo
13.00
Talkoot Ursulassa
26.4. klo 12.00 alkaen
Perinteiseen tapaamme kaunistamme
kirkon ympäristöä. Tulkaa joukolla
mukaan työkalujen ja eväitten kanssa.
Mukaan myös reipas ja iloinen mieli.
Tapaamisiin kevään merkeissä!

Tapahtumat
Oulu

Suomen Caritas

Kirjallisuuspiiri

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

jatkaa kokoontumistaan kevätkaudella Katolisen tiedotuskeskuksen tiloissa, kunnes toisin
ilmoitetaan. Maanantaisin klo 18.30:

Tapahtumia

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Academicum Catholicum

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Isä Paolon gsm 045-1226365. Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.catholic.fi

Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarik. 3 b A, Helsinki. / Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Öppet för alla.

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.
12.4. la 11.00 retretti vahvistuksen sakramenttiin valmistautuville
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, vahvistuksen sakramentti ja kirkon yhteyteen ottaminen, 17.30
messu Rovaniemellä
5.4. la uskonnonopetus koululaisille
20.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
26.4. la uskonnonopetus koululaisille
27.4. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.15 päämessu
1.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 11.15 messu
3.5. la uskonnonopetus koululaisille
4.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.5. to 17.00 adoraatio ja messu, 19.00 ekumeeninen sananpalvelus kirkossamme
9.5. pe 18.00 johdantokurssi katoliseen uskoon
(Katso erillinen ilmoitus.)
11.5. su helluntaisunnuntai: 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä
diaspora
Tornio: 20.4. 4.5. klo 17.00
Rovaniemi: 13.4., 11.5. klo 17.30
Johdantokurssi katoliseen uskoon
Oulussa keväällä 2008
pe 9.5. klo 18.00 papiksi vihkimisen ja avioliiton
sakramentit
Avoin kaikille.Tervetuloa! Katolisen kirkon seurakuntasalissa (Liisantie 2, Oulu)

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

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.

Keskukset
Stella Maris
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

Torstaina 17.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n.
klo 18.30 Yrsa Grüne, Hufvudstadsbladetin ulkomaantoimittaja, kertoo ruotsiksi kokemuksistaan kriisialueilla / Torsdagen 17.4. kl.18.00
sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte. På
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. C:a kl.
18.30 ”Att tackla kulturskillnader i katastrofer”.
Yrsa Grüne, utrikesredaktör på Hufvudstadsbladet, berättar om sina erfarenheter i krisdrabbade
områden.
Lauantaina 24.5. teemme retken yhdessä
P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen
kanssa.Tarkemmat tiedot julkistetaan Fidesissä kevään aikana./Den 24 maj gör vi en utflykt
med St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen.
Programmet publiceras i Fides under våren

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English in
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
15. 4.

29.4.

13. 5.

27.5.

All students and young adults and others interested in the Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice get-together. www.catholic.
fi/soc/csc/.

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI.
Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello 17-19.
Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Unkarin pyhän Elisabethin (s.1207), fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800vuotis- juhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.
Keskiviikko 16.4. OFS:t Suomessa 9.4.1948
alkaen.Yhteisömme historiaa.
Keskiviikko 14.5. Franciscus ja Chiara, dvd-elokuva.
Vuoden 2008 EUFRAn rukous- ja paastopäivä
on maanantaina 28.5. Messua vietämme omissa seurakunnissamme.
Kesällä Kökarin Franciscus-juhla perinteiseen
tapaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kysy Ålandsresorista.
Hiippakuntapäivänä 16.8. on Stella Marisissa
maassamme toimivien sitoutuneiden maallikoiden näyttelyt ja esittelyt.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

5.5. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tiikerikissa
Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät - tervetuloa!

Maanantaiklubi
Tilaisuus on kaikille avoin ja pidetään maanantaisin Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa
klo 13.30 alkavan messun jälkeen.
14.4. isä Kazimierz Lewandowski (aihe auki)
21.4. Maanantaikahvila
28.4. Muisteluja Stella Mariksesta
5.5. Pyhiinvaellus Fatimaan, isä Tri
12.5. Kevätjuhla
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Katso tarkemmin seurakunnan ilmoitustaululta.

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

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien aiheista ja työilloista kiinnostuneet. Illoista
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia.
Työilloissa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.
Tule mukaan, saat tehdessäsi hyvän mielen ja
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat
valmistamiasi tuotteita.
	Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi
katolisen identiteetin vahvistaminen on toiminnassamme tärkeää.
Kokoonnumme P. Marian seurakuntasalissa. Ruusukkorukous alkaa klo 17.30.Vietämme
messua klo 18.00.

SEkalaista

SENIORIT
Pyhä messu Pyhän Henrikin katedraalissa tiistaina 15.4.2008 klo
14.00 ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

Mother-Child Club Helsinki
We meet on the 1st and 3rd Friday of each
month at 11.00 inside Leikkipuisto Rantapuisto in Pikku-Huopalahti. This is a cityowned playground open to anyone with
children. Times and location are subject to
change, so please e-mail for further information: info@catholic.fi. We look forward
to meeting new mothers with babies or
children!

ti 15.4. Kanttori Marco Bonacci jatkaa aiheesta
musiikki Jumalan kunniaksi ja ihmisten rakentumiseksi
ti 29.4. Työilta
ti 13.5. Kevätjuhlat

Hartausohjelmat
Aftonandakt 28.4. kl. 19.20 Eva Airava
Morgonandakt 6.5.2008 kl. 8.53 Eva Airava
Aftonandakt 14.5.2008 kl. 19.20 Eva Airava (repris)
TV-messu (Corpus Christi) 25.5. Pyhän Henrikin katedraalista, Huom! klo 10.00 (suora
lähetys)
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

Gregorius-yhdistys
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.

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

Karmeliittamaallikot

Studium Catholicumin remontti jatkuu. Kirjasto ja kappeli avataan kevään aikana.

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
9.5.–8.6. on toimitettava viimeistään 25.4. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita
Uusi nuntius Suomessa

Sillanrakentaja ja tiedonvälittäjä

Kotiin pieni
lasimaalaus
Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista tehdään oikeita lasiminiatyyrejä, joita
ostamalla voi tukea lasimaalausten restaurointityötä.
Lasiminiatyyrin hinta on 80
euroa, tilausaikaa on jatkettu 30.4. asti.
Tämän jälkeen uutta tilausmahdollisuutta ei enää
tule.
Lisätietoja:
henrik.catholic.fi tai
puh. 09-637853

Glass Paintings
for Home
Glass miniatures reproducing
the glass paintings of Saint
Henry’s Cathedral will be issued shortly. By buying such
miniatures, one can participate in the restoration project
of the real glass paintings of the
Cathedral. The price of a glass
miniature is 80 euros. Last
day for orders is expanded
until April 30th.
Later, it will no longer be
possible to order these miniatures.
More information:
henrik.catholic.fi or
tel. 09-637853
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Alppien syleilystä
paavin matkanjärjestäjäksi, Karibian
kesästä ja Aasian
vilinästä vilpoiseen
Pohjolaan. Tällainen on 61-vuotiaan
arkkipiispa Emil
Paul Tscherrigin tie
uudeksi apostoliseksi nuntiukseksi
Pohjoismaihin. Fides haastatteli uutta nuntiusta tämän
Suomen vierailun
yhteydessä maaliskuussa.

Emil Paul Tscherrig syntyi
helmikuussa 1947 Alppien
eteläketjun rinteillä pienessä,
Unterems-nimisessä  vuoristokylässä 1000 metrin korkeudessa. Kylässä oli 150 asukasta, ja
Tscherrigin kotona kaikkiaan
kahdeksan lasta.
Koulu käytiin kylällä, lukio
läheisessä kaupungissa. Pappisura vei nuoren Emil Paulin
ensin Sioniin ja lopulta Fribourgiin, jonne seminaari pian
siirrettiin. Vaikka elettiinkin
värikästä 60-luvun loppua,
vallankumouksellisten aatteiden keskellä Tschorrig valmistui kuuluisasta yliopistosta
teologian lisensiaatiksi. Hänet
vihittiin papiksi vuonna 1974.
Opinnot hänen oli tarkoitus
päättää Roomassa, jossa piispa
halusi hänen väittelevän moraaliteologiasta.
Kaiken piti olla selvää, mutta
toisin kävi. Piispalta oli pyydetty nuorta pappia Paavilliseen
diplomaattiakatemiaan koulutettavaksi Pyhän istuimen diplomaatiksi. Piispan pyyntöön

tuleva nuntius vastasi reippaasti: ”Pappisvihkimyksessä
lupasin olla uskollinen sinulle,
jos niin tahdot, teen sen, yritän
ainakin, mutta sinun täytyy
luvata, että jos en viihdykään
siellä, otat minut takaisin.” Yhteisymmärrys löytyi. — Ja niin
vaihtui opintoala.
Diplomaattiakatemia
Akatemiassa elettiin ja saatiin
opetusta diplomatiasta ja kirkon historiasta varhaisimmista ajoista alkaen, nuntiusten,
tai kreikaksi apokrisiariosten
(Αποκρισιάριος), historiasta.
Tuo kreikkalainen sana tarjoittaa henkilöä, jonka piti vastata
sille tai muistaa sitä, joka hänet oli lähettänyt, sen edessä,
jonka luokse hänet oli lähetetty. Tämä virka oli olemassa jo
ainakin 3. vuosisadalla, jolloin
paavi lähetti edustajiaan Konstantinopolin patriarkan luokse
ja vähitellen muuallekin. Näin
siis nähdään, että nuntiusten
käyttämisellä on todella pitkät perinteet. Heitä tarvittiin
kirkon kommunikaation yllä-

pitämisessä, jotta voitiin pitää
yhteyttä toisiin, jotta saatiin
rakennetuksi siltoja. Aikaisemmin tehtävä oli tietysti vielä
paljon vaikeampaa kuin nykyisin: ei ollut puhelimia, sähköpostia tms.
Nuntiatuurien eli Pyhän istuimen suurlähetystöjen järjestelmä muodostui vähitellen,
pääosin 1500-1600-luvuilla.
Ne perustettiin silloin lähinnä
yhteyksiä varten eri kansallisvaltioihin, joita tuohon aikaan
syntyi varsinkin Euroopassa.
Diplomaattiakatemian opiskelijat saavat koulutusta vielä
muuallakin. Nuntius kertoo:
”Opiskelimme silloin yliopistossa kanonista oikeutta, ensin
lisensiaatti, ja sitten tohtoraatti.
Minä opiskelin jesuiittojen kuuluisassa Gregorianassa. Viimeisenä vuotena piti kirjoittaa väitöskirja ja puolustaa sitä. Sitten
meidät lähetettiin pois.”
Maailmalla
Ensimmäisen komennuksen
nuori diplomaatti sai Ugan-

Chiara Lubich har avlidit
Focolarerörelsens grundare
Chiara Lubich avled under
torsdagnatten, den 14 mars,
vid en ålder av 88 år. Sedan
mitten av februari vårdades
hon på sjukhuset Gemelli i
Rom, men när hon förstod
att hennes stund nalkade
bad hon bestämt att få dö i
sitt hem i Rocca di Papa söder om Rom. Hon åkte därför hem i torsdags kväll och
avled under natten i närvaro
av släktingar och andliga
barn.
”Jag blev djupt berörd av
nyheten om Chiara Lubich’s
bortgång”, skriver påven
Benedikt XVI i sitt kondoleansbrev, ”efter ett långt och
outtröttligt liv märkt av hennes kärlek till Jesus. I denna
smärtsamma stund av separation är jag andligt nära
släktingar och hela Focolarerörelsen, liksom de som
har uppskattat hennes konstanta engagemang för Kyrkans enhet och den ekumeniska dialogen mellan alla
folk. Jag tackar Herren för
den vittnesbörd som hennes
existens är. Trogen till Kyrkan och till påven lyssnade
hon uppmärksamt till vår
tids människors behov. Jag

sir

anförtror hennes själ den
Gudomliga Godheten som
tar emot henne i Faderns
famn, och jag önskar att alla
ni som har mött henne, lärt
känna henne och beundrat
hennes missionära glöd,
fortsätter att behålla denna
karisma levande i er. Med
detta ber jag om Marias moderliga förbön och utdelar
den apostoliska välsignelsen till er alla.”
Chiara Lubich föddes år
1920 i staden Trento i norra
Italien, och växte upp under extrem fattigdom. Hon
tog emot sin kallelse 1943,
då hon lovade att leva hela
sitt liv i Guds tjänst. År 1944,

under en våldsam bombattack i Trento förstörs Chiaras
hem, men Chiara beslutar
sig för att stanna kvar i staden, för att hjälpa de utsatta
människorna, istället för att
fly upp i bergen. Bland ruinerna möter hon en kvinna
som blivit galen av sorgen
över sina 4 döda barn, och
i omfamningen med den
kvinnan förstå Chiara den
kristna kallesen att omfamna
och lindra mänsklighetens
smärta. Det är här i Trento
som Chiara börjar det som
hon kallar det gudomliga
äventyret.
Rörelsens medlemsantal
stiger kraftigt i Italien och
under 50-talet i Europa.
1959 fortsätter spridningen
vidare till världens alla kontinenter. Chiara Lubich klarsynta medvetande följde
världens förändringar och
hon besvarade dem med
Evangeliet. När ungdomsupproren exploderar under
slutet på 60-talet säger Chiara att svaret på de djupa radikala förändringarna som
ungdomarna krävde finns
bara i Evangeliet.
Focolarerörelsen är en internationell kristen lekman-

narörelse i 180 länder i alla
världsdelar, som inspireras
av Jesu ord: “Så som jag har
älskat er skall också ni älska
varandra”, ”Vad ni har gjort
för någon av dessa minsta
som är mina bröder, det har
ni gjort för mig”.
När Focolarerörelsen så
småningom spreds utanför det katolska Italien fick
man kontakt även med andra kristna, som med glädje
anslöt sig. Så utvecklades
en “livets ekumenik”. Idag
omfattar rörelsen flera miljoner människor över hela
världen, vuxna och barn,
ungdomar, präster och ordensmänniskor. Även judar,
muslimer och andra troende är engagerade, liksom
människor av god vilja utan
någon religiös övertygelse.
Utifrån den radikala kristna
kärleken söker rörelsens
medlemmar i öppen dialog
med alla människor att bidra till den mänskliga familjens enhet, i enlighet med
Jesu bön: “Att de alla skall
bli ett”.
Begravningen ägde rum
tisdagen 18 mars i San Paulo
fuori le mura i Rom.
KATT/RV

Artikkeleita
daan, jossa Idi Aminin aikakausi oli päättymässä. Ugandaa
seurasi ensimmäinen kausi Koreassa, jossa Tscherrig sai paikan päällä seurata, kun paavi
Johannes Paavali II kanonisoi
103 Korean marttyyria.
Koreasta Tscherrig kutsuttiin
työryhmään, jonka vastuulla
oli paavin apostolisten matkojen järjestelyjen hoitaminen.
Tehtävä tiesi runsasta matkustelua, joka oli kyllä raskasta,
mutta myös hyvin antoisaa.
”Tunsin itseni siinä työssä hyvin etuoikeutetuksi”, nuntius
mainitsee. Myös Suomi oli kohteiden joukossa.
Yhdentoista vuoden rupeaman
jälkeen Tscherrig nimitettiin
vihdoin nuntiukseksi, ensin
Burundiin, sitten Karibialle ja
sieltä vuonna 2004 Koreaan ja
Mongoliaan.
Iloa lähetyshengestä
Korean aika ilahduttaa nuntiusta selvästi. Parissa sadassa vuodessa kirkko on kasvanut siellä
viisimiljoonaiseksi aktiiviseksi
paikalliskirkoksi, jota leimaa
vapaaehtoisuuden ja lähetystyön into. Maallikot tuntevat
suurta vastuuta kirkon hyvinvoinnista, eikä vähiten Korean
katolisuuden poikkeuksellisen
syntyhistorian takia:

V

iime kuun kolumnin lopussa väitin,
että — lakien ja instituutioiden sijaan — nimenomaan kristillinen näkemys ihmisestä on rauhan ja oikeudenmukaisuuden todellinen takuu.
Tänään haluaisin jatkaa tuosta ajatuksesta ja tutkia lähemmin näkemyseroa, jonka elämän ja kuoleman kulttuurit tarjoavat meille käsitellessään
ihmisyyttä, sillä juuri tämän vastakkainasettelun
löydämme nykyaikaisen kulttuurimme keskeltä.
Kaikkein eniten elämän kulttuuria muokkaa ajatus ihmisestä, joka on luotu olento. Tästä seuraa
kaksi johtopäätöstä: ensinnäkin se, että on olemassa Luoja, ja sitten on olemassa ihminen, joka,
niin kuin mikä tahansa luotu, on aina jotenkin
suunniteltu ja jolle kuuluu tietty luonto. Tuo luonto puolestaan on määritelty niin, että ihmisellä
on kyky erottaa toisistaan hyvä ja paha ja valita,
vapaan tahtonsa perusteella, kumpaa tietä hän
haluaa kulkea (sillä teitä on kaksi, toinen johtaa
elämään ja toinen kuolemaan). Tämä ihmisluonto,
joka on luomakunnassa ainutlaatuinen (enkeleitä
lukuun ottamatta), tekee ihmisistä tietyllä tavalla Jumalan kaltaisia ja siksi loputtoman arvokkaita. Tämä puolestaan vahvistaa, että ihmistä ei
koskaan tule kohdella keinona saavuttaa muita
päämääriä. Juuri tämän jokaisen ihmispersoonan
korvaamattoman arvon takia aidosti kristillisen
kulttuurin tulee olla elämän kulttuuria, kulttuuria, jossa jokaisen ihmisen samoin kuin hänen
hengellisen, moraalisen, fyysisen ja älyllisen kehityksensä suojelemista pidetään tärkeänä yhteiskunnallisena tavoitteena.
Tämän jälkeen onkin mielenkiintoista tutkia ihmiskuvaa, joka löytyy keskeltä kuoleman kulttuu-

Ei ole ihme, että Korean kirkko
kokee olevansa Kiinalle kiitollisuuden velassa. Se on 80-luvulta asti valmistanut lähetystyöntekijöitä Kiinaa varten. Vielä
ei aika kuitenkaan ole kypsä.
Korealaisia lähetystyöntekijöitä on kuitenkin monissa Aasian
maissa, ja muuallakin.
Pohjolaan
Pohjolasta nuntius ei vielä halua sanoa paljoakaan. Vasta
vähitellen tämän seudun oppii
tuntemaan.
On kuitenkin selvää, että kaikkein ensimmäiseksi meidän on
vähemmistökirkkona tehtävä
kaikkemme, jotta onnistumme
pitämään kirkkomme ja uskomme elinvoimaisena.

ria. Syvimmässä olemuksessaan, sellaisena kuin
se nykyisin esiintyy moninaisissa muodoissaan,
kuoleman kulttuurin vallitseva piirre on kristinuskon ja sen aikaansaaman ihmiskuvan hylkääminen. Näin ollen ihmiset hylätään siinä persoonina
— siis järjellisinä olentoina, jotka on tehty Jumalan
kuvaksi ja jotka ovat kuolemattoman järkisielun ja
ruumiin muodostamia kokonaisuuksia. Modernia
aikaa voisikin kuvata jatkuvaksi prosessiksi, jonka
päämääränä on tehdä ihmisolento persoonattomaksi ja suorastaan epäinhimilliseksi jokaisella
ihmisyyden osa-alueella.
Kuitenkin kovin ironisella tavalla tuohon ihmisolennon alentamiseen joksikin persoonaa vähäisemmäksi — pelkkien eläinten joukkoon ja jopa
vieläkin alemmaksi, pelkäksi aineeksi — liittyy
Prometheus-henkinen ihmisten ylistäminen omatekoisina jumalina. Näin ollen, niin kummallista
kuin se onkin, tehdessämme itsestämme epäinhimillisiä, meistä on tullut omia palvottavia epäjumaliamme. Tämän absurdin tilanteen voi käsittää vain myöntämällä, mistä persoonattomaksi
tekemisen juuret löytyvät: Jumalan, persoonien
Persoonan hylkäämisestä. Ateismi todellakin vie
suoraan inhimillisyyden kadottamiseen. Jätettyämme maailmankaikkeuden ilman sen Luojaa ja
ihmiset ilman heidän inhimillisyytensä lähdettä,
alamme kuvitella olevamme merkityksellisyyden
ja järjestyksen ainoita lähteitä, lähimpänä jumalankaltaisia olentoja jumalattomassa maailmassa.
Sellaisina vain me olemme palvonnan ja tottelun
arvoisia. Näin jumalallisen tahdon hylkääminen
(ihmisluonnosta määräytyvien moraalisten lakien hylkäämisen muodossa) johtaa lopulta oman
tahdon jumalallistumiseen, kun taas mielihalujen
palvonta (vääristyneisiin intohimoihin alistuminen) saa vuorostaan aikaan kaikkein pahimmat

Ja toisaalta ekumenian tie on
tärkeä, varsinkin rukouksen
ekumenia. Ykseys ei ole kuitenkaan meidän tekomme vaan Pyhän Hengen lahja. ”Rukouksen
kautta voimme etsiä Jumalan
tahtoa, jotta löytäisimme teitä
ja keinoja, jotka lähentäisivät
meitä toisiimme, jotta osaisimme entistä enemmän jakaa kristillistä uskoamme”, nuntius vakuuttaa ja lisää: ”Lisäksi uskon,
että meidän on täällä niin kuin
kaikkialla Euroopassa ja maailmassa kuunneltava Kristuksen
jatkuvaa kutsua katumukseen.”
Niinhän apostolitkin tekivät,
toivuttuaan pitkänperjantain
shokistaan, vielä pääsiäisen
ja helluntain jälkeenkin: ”’Katukaa, muuttakaa tapanne ja
elämänne!’ Tämä on kehotus,
joka kirkon on tarjottava kaikille kansoille kaikkina aikoina. Mutta jatkuva kääntyminen
Kristuksen puoleen vaatii myös
nöyryyttä.”
Ystävällinen ja levollinen
nuntius sanoo vielä: ”Tahdon
kiittää piispaa vieraanvaraisuudesta ja tervehtiä Suomen
katolilaisia myös pyhän isän
puolesta. Rukoilen, että Herra
siunaisi heitä ja tarjoaisi heille
rauhansa.”
Marko Tervaportti

ihmisarvon loukkaukset.
Kuten edellisessä kolumnissani mainitsin
(kysyttäessä, ketkä vauvoista saisivat elää
ja ketkä eivät), on viimeisimmän biolääketieteellisen teknologisen kehityksen valossa yhä selvempää, että hylätessään Jumalan ihmiset eivät ole hylänneet Jumalalle
todellisesti kuuluvia toimintoja, vaan ovat
yksinkertaisesti omineet ne itselleen. Wikerin ja DeMarcon sanoin:
Nyt me olemme ne päättäjät, jotka määrittelevät
hyvän ja pahan, jotka määrittelevät syntymän,
elämän ja kuoleman; ja me luomme itsemme
siksi kuvaksi, jota satumme ihannoimaan. Itse
itsellemme antamiemme kymmenen käskyn ensimmäinen taulu julistaa, että emme saa itsemme lisäksi pitää muita jumalia, mistä seuraa,
että toisen taulun mukaan jokaisen tulee rakastaa omaa tahtoaan kaikkea muuta enemmän.

Elämän kulttuuri

Humanity is over-rated! (Eric-Pekka Auvinen)

Katolisuus sai Koreassa alkunsa maallikkojen voimin, jotka
toivat uskontietämyksensä
Kiinasta. Korean kuninkaan
oppineet delegaatit tutustuivat
Kiinassa katoliseen uskoon.
Seuraavan Kiinan-delegaation
mukana ensimmäinen heistä
sai kasteen. Kotimaassa hän sitten kastoi muita, niin että kun
kymmenisen vuotta myöhemmin ensimmäinen katolinen
pappi onnistui soluttautumaan
ulkomaalaisilta suljettuun Koreaan, oli maassa jo pari tuhatta
katolilaista!

Juuri tämä itseaiheutettu Jumalan todellisen tahdon joutuminen unohduksiin sekä
kunnianhimo, joka tahtoo korottaa ihmisen itsensä hänen asemaansa, määrittää kuoleman kultuurin. On suorastaan hätkähdyttävää, kuinka vakavaksi tämä äkkiseltään kaukainen ja teoreettinen
asia voi käytännössä muuttua kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Tulevissa kolumneissa pyrinkin
käsittelemään tarkemmin kuoleman kulttuurin
ilmauksia, joita voimme nähdä ihmisten erilaisissa toiminnoissa filosofiasta, lääketieteestä sekä
muista tieteenaloista aina taiteeseen, musiikkiin ja
arkkitehtuuriin saakka.
Varro Vooglaid
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Kolumni

Autuaita ovat ne, jotka
itselleen nauravat, koska
he vetävät taivaan alas
maailmaan

Kolumnin otsikko ei löydy pyhästä Raamatusta. Herramme
ei lausunut sitä vuorisaarnassaan. Se ei kuulu autuaaksijulistuksiin, mutta mielestäni sopisi hyvin tähän joukkoon.  
Muistan tätä lausetta siitä luokkaretriitistä, johon lukiolaisena osallistuin ennen ylioppilaskirjoituksiani. Lause on jäänyt
mieleeni, koska se varoitti meitä siitä, ettemme ottaisi elämää
liian vakavasti. Liika on aina liikaa. Mutta miksi jotkut ihmiset ovat
niin tavattoman totisia, että he eivät osaa nauraa itselleen. He eivät
näe asioita oikeassa mittakaavassa.  On hyvä, että me välitämme
totuudesta, mutta jos liikaa välittäisimme siitä, emme enää eläisi
todellisuudessa. Silloin meistä tulisi niitä totisia ihmisiä, jotka ovat
omien tavoitteittensa vankeja tai kanssaihmistensä odotusten uhreja.
Paavi Johannes XXIII muistetaan erityisesti vilpittömyydestään
ja huumorintajustaan. Kirkon ja maailman yllätykseksi hän ei ollut
se totinen johtaja, jota jotkut odottivat tai toivoivat, eikä tahtonut
olla sellainen. Hänellä oli tapana sanoa itselleen – ja tällöin   hän
mielellään pilkkasi hiukan itseään: ”Johannes, älä paisuta itseäsi. Olet jo kylliksi paksu!” Hänen huumorinsa oli merkki hänen
vilpittömyydestään ja se piti hänet nöyränä. Tällöin hän oli aina
vain oma itsensä ja osasi lukea ajan merkit. Hän otti joka päivä
rukousnauhan käteensä rukoillakseen maailman eri maanosien
puolesta, mutta rohkeni myös kutsua koolle Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen. Toiset iloitsivat tästä mahdollisuudesta. Toiset
epäilivät päätöksen viisautta ja sen onnistumisen mahdollisuutta,
mutta hän teki yksinkertaisesti vain sen, mihin Jumalan Pyhä Henki
kehotti. Paavi Johannes kutsui kaikki piispat koolle Roomaan ja
hänen aikomuksensa toteutui: kirkolliskokous ajankohtaisti kirkon
elämän ja toiminnan niin, että sen kasvot selkiytyivät nykymaailman silmissäkin. Vaikka tässä ajassa kaikki ihmistyö on pätkätyötä
ja kaipaa ajoittain tarkentamisia,paavi Johanneksen käynnistämä
konsiili on auttanut kirkkoa kohtamaan avoimesti nykyaikaa ja
kantanut pysyvää hedelmää  juuri hänen vilpittömän luottamuksensa tähden Jumalaan kohtaan, joka valitsi hänet välikappaleeksi
kirkkonsa uudistusta varten. Sen tähden paavi Johannes Paavali II
julisti hänet jo autuaaksi.  
Totiset ihmiset pitävät itseänsä liian tärkeinä, ikään kuin heistä
riippuisi koko maailma. He nauravat vain niille, jotka eivät ole niin
tunnollisia kuin he itse. Pikkutarkasti he hoitavat asioitaan eivätkä
ymmärrä, miksi toiset ihmiset eivät ajattele tai tee niin kuin he. Sen
tähden he syyttelevät läheisiään ja muita lähimmäisiään, yhteiskuntaakin siitä, että he laiminlyövät velvollisuuksiaan. He eivät
suhtaudu itseensä ja lähimmäisiinsä huumorilla ja armahtavaisesti,
vaikka Vapahtaja on kutsunut heidät olemaan armahtavaisia niin
kuin taivaallinen Isä on armahtavainen (Lk 6:36).  He voivat tuntea
itsensä helposti väärinymmärretyiksi   ja   jopa ylikuormitetuiksi.
He eivät ole koskaan tyytyväisiä omiin saavutuksiinsa eivätkä ole
varmoja siitä, että Jumala olisi myös tyytyväinen heihin.
Fariseukset nauroivat Jeesukselle ja syyttelivät häntä, koska he
eivät uskoneet hänen sanoihinsa. He tiesivät paremmin kuin hän
Jumalan ajatukset ja suunnitelmat. He nauroivat Jeesukselle, kun
hän sanoi heille, että synagogan esimiehen tytär, jonka kuoleman
he olivat jo virallisesti todenneet, vain nukkui. Mutta huolimatta
heidän nauramisestaan Herramme herätti tyttären ja tytär söi minkä hän käski heidän antaa. Silloin Jeesuksella oli syy nauraa niitä,
jotka eivät uskoneet, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta (Lk.8:
40-56). Hän ei nauranut vahingonilosta vaan kiitollisuudesta sen
tähden, että taivaallinen Isä vahvisti hänen ilosanomansa Jumalan
rakkaudesta ja armahtavaisuudesta kaikille, jotka olivat jo muodostaneet surusaattueen lapsen hautausta varten.
Miten meidän olisi tehtävä, jotta mekään emme olisi liian totisia
ja kärsisi turhaan tästä heikkoudesta tai aiheuttaisi hankaluksia toisillemme. Paras lääkitys olisi, että me oppisimme hyväntahtoisesti
nauramaan itsellemme ja maailmalle.Voimme oppia tätä hyvettä,
kun hiljennymme Jumalan edessä tai Vapahtajan kanssa eukaristisen palvonnan hetkellä ja pyrimme katsomaan Jumalan näkökulmasta omaa ja lähimmäistemme elämää, sekä kirkon ja maailman
kehitystä. Antaessaan meille tehtävän hän on aina jo muutaman
askeleen meidän edellämme sen täyttämiseksi. Saamme antautua
luottavaisin mielin hänen johdatukseensa ja tehdä oman osamme
niin hyvin kuin pystymme. Silloin olemme niitä autuaita, jotka
osaamme nauraa itsellemme, koska olemme vetäneet taivaan alas
maailmaan ja viisastuneet Jumalan näkökulmasta elämäämme.
isä Frans
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Jumalalle vihityt
kokoontuivat Belgiassa
Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen yleistyi kirkossa käytäntö perustaa kaikenlaisia neuvostoja, joiden
tarkoitus on edistää dialogin  
ja yhteisvastuun henkeä. Tällöin ovat syntyneet mm seurakuntaneuvostot, piispan- ,
pappien ja pastoraalineuvostot. Piispat, joiden hiippakunnat ovat maantieteellisesti tai
kulttuurisesti samanlaisia,
muodostivat piispainkonferenssin ja kokoontuvat säännöllisesti hoitaakseen yhteisiä
ajankohtaisia kysymyksiä ja
ongelmia. Samoin on pidetty koko maanosia koskevia  
piispainkonferenseja.   Myös
luostarijärjestöjen ja sääntökuntien johtajat ovat saaneet
oman konferenssinsa. He
ovat jo vuodesta 1981 lähtien
pitäneet myös koko Euroop-

dessa. Nämä lupaukset ovat
vapauttaneet heidät monista
tehtävistä, jotka kuuluvat
maallikkojen tavalliseen elämään luomakunnan kehityksessä, perheen ja työn parissa. Heidän erikoistehtävänsä
kirkossa on osoittaa Kristuksen ilosanoman radikaaleja
ulottuvuuksia nimenomaan
elämällä yhdessä. Itse luostarielämä, sääntökuntalaisten
keskinäiset suhteet, heidän
yhteiset rukoushetkensä ja
yhteistyönsä ja toimintatapansa ovat jo todistuksena
evankelisesta elämästä. Tällöin he ovat yksin ja yhdessä
toivon merkkejä kirkon muille jäsenille ja maailmalle siitä, että eläminen Kristuksen
opettaman ilosanoman hengessä on mahdollista jo tässä
ajassa, vaikka Jumalan valta-

paa koskevia konferensseja
keskustellakseen yhdessä,
miten he voisivat palvella
kirkkoa ja ihmiskuntaa nykyajan maailmassa ja kohdata
yhdessä monenlaisia haasteita omissa yhteisöissään ja
toiminnassaan.

kunta saa täydellisen muodon –   todellisuuden, mikä
nykyisin helposti unohdetaan -  vasta tuonpuoleisessa
elämässä. On olemassa myös
toisia kirkon jäseniä, kristittyjä, jotka ovat omistaneet elämänsä kokonaan Jumalalle,
mutta eivät kuulu mihinkään
veljes- tai sisarkuntaan. Heillä on toisenlainen kutsumus
Kristuksen seuraamiseen, arvokas myös itsessään, mutta
erilainen. Viime helmikuussa
Länsi-Belgiassa, lähellä maalauksellista pikkukaupunkia
Brüggea, pidettiin 13. Euroopan Jumalalle vihittyjen konferenssien yhteinen kokous.
Kokouksen puheenjohtaja oli
Jeesuksen pyhän sydämen
pappi isä August Huelsmann
Bonnista. Hän johti yhdessä lontoolaisen Sionin sisar
Maureen Cusickin kanssa
miellyttävästi viikon kestä-

Nykyisin maailmassa on runsaasti yli miljoona miestä ja
naista, jotka ovat vihkineet
elämänsä Jumalalle ja elävät
tietyn luostarijärjestön tai
yhteisön sääntöjen mukaan.
Euroopassa on tällä hetkellä
noin 400.000 sääntökuntalaista. Suomen diasporassa on 39
naista ja 13 miestä, yhteensä
52 sääntökuntalaista. Luostariveljet ja -sisaret pyrkivät
Jumalan valtakunnan tähden
elämään yhdessä niin sanottujen evankelisten neuvojen
hengessä naimattomuudessa,
köyhyydessä ja kuuliaisuu-

neen kokouksen. Heitä avustivat ne sisaret, jotka kuuluvat   yleisen konferenssin
sihteeristöön, jonka konttori
on Brysselissä ( http.//www.
ucesm.net) ,
Kokouksen teema oli ”Intohimo Kristuksen ja ihmiskunnan puolesta yhteisössä elettynä”. Kokoukseen osallistui 27 paikalliskonferenssin
johtajaa ja muita edustajia 37
maasta, yhteensä 85 melkein
koko Euroopasta: Venäjältä ja Sloveniasta Albaniaan
sekä Maltalta ja Espanjasta
Saksaan. Latviasta oli läsnä
dominikaanisisar Marjolein
ja Pohjoismaista allekirjoittanut lähinnä kutsuvieraana,
koska Pohjolassa ei vielä ole
omaa konferenssia. Sain kokouksessa myös tilaisuuden
kertoa meidän diasporatilan-

teestamme. Kiinnostus Suomeen oli suuri varsinkin ItäEuroopasta tulleilla. Martti
Ahtisaari oli tuttu nimi.
Onhan Kosovon ja Suomen
itsenäistymistapahtumissa
yhtäläisyyksiä. Itä-Euroopan
tilanne on epäilemättä erilainen kuin lännessä, mutta
yhteinen huoli on siitä, mikä
tässä historian vaiheessa meidän tehtävämme on kirkossa
sekä mitä annettavaa meillä
sääntökuntalaisilla olisi yhdeksi kasvavalle Euroopalle.
On ymmärrettävää, että lähellä Euroopan unionin pääkaupunkia sellaisia kysymyksiä
otettiin esille. Kuitenkaan
kokouksen tarkoitus ei ollut
”lobata” Brysselissä luostarielämää tai tehdä sääntökuntalaisista painostusryhmää.
Pikemminkin ensi sijassa
oli tavoitteena kirkastaa itse

Artikkeleita
luostarielämää Euroopassa ja
yhdessä katsoa, miten veljet ja
sisaret voisivat parhaiten palvella nyky-Eurooppaa
Kokous jatkoi edellisen, kaksi
vuotta aikaisemmin Fatimassa
pidetyn yleiskokouksen teemaa. Tämä kokous käsitteli Jumalalle vihittyä elämää niistä
haasteista käsin, jotka Eurooppa tällä hetkellä  antaa uskonnolliselle elämälle. Silloin pohdiskeltiin ajankohtaisia kysymyksiä, kuten nykynuorison
käsitettä vapaudesta, suvaitsevuudesta ja sallivuudesta sekä  
ihmisoikeuksista. Nyt Belgiassa sääntökuntalaisten yhteisöelämä otettiin erikseen esille,
koska sääntökuntalaisten yhteiselämä itsessään, puhumatta  heidän työstään, ei ole ilman
merkitystä. Luostariväen tavan
elää yhdessä on oltava elävä todistus evankeliumin arvoista.
Sillä riippuvathan sääntökuntalaisten hengellisen elämän
arvo, kasvu ja hedelmällisyys
suurelta osalta heidän yhteisöelämästään ja yhteisestä toiminnastaan.
Tästä katolisen kirkon Jumalalle vihityn elämän kongregaation prefekti, slovenialainen kardinaali Franz Rodé muistutti
puheessaan sääntökuntalaisten
ainutlaatuisesta osasta kirkon
historiassa. Hän korosti sitä,
että vaikka sääntökuntalaisten
mielessä Jumala ja hänen valtakuntansa ovat aina olleet etusijalla, tai paremmin sanottuna
juuri sen tähden, he eivät ole
unohtaneet lähimmäisiään, jotka  maallikkoina elävät keskellä maailmaa omine huolineen
ja haasteineen.  
Sääntökuntalaiset ovat rakentaneet hyviä edellytyksiä
ihmisarvoiselle elämälle. He
ovat padonneet soita ja viljelleet maata. He ovat kouluttaneet lapsia ja nuoria, hoitaneet
sairaita, vanhuksia ja yksinäisiä ihmisiä. He ovat edistäneet
rauhaa ja oikeutta alueillaan
jopa kirkon johtajien ja ruhtinaitten välillä. He ovat saarnanneet Jumalan ilosanomaa
tavalla, jonka kansa ymmärsi.
He lähtivät rohkeasti maihin,
joissa ihmiset eivät vielä olleet
tutustuneet maailman Vapahtajaan. He liittivät elämässään
yhteen rakkauden Jumalaan ja
lähimmäisiin. He pyrkivät yhdessä olemaan laupiaita kuten
taivaallinen Isä on laupias.
Aikoinaan laupeudentyönä
aloitettu karitatiivinen eli diakoniatyö, joka vuosisatoja on
toiminut siunauksellisesti etupäässä munkkien ja nunnien
voimin, on sekularisoinnin
seurauksena nykyisin suurimmalta osalta siirtynyt kirkosta
yhteiskunnan ja valtion huostaan. Tämä kehitys itsessään
ei ole väärä, mutta haastaa
sääntökuntalaisia uudelleen
arvioimaan omaa tehtäväänsä
kirkossa ja maailmassa. Tar-

Maltan ritarikunta sai uuden suurmestarin
Suvereeni Sotilaallinen hospitalieeri Maltan ritarikunta
(SMOM) on saanut uuden
Suurmestarin. Maaliskuun
11. päivänä ritarit kokoontuivat Aventinon palatsissaan Roomassa ja valitsivat
ritarikunnan 79. suurmestariksi Fra’ Mattehw Festingin, Englannin suurpriorin.
Hänen edeltäjänsä, Fra’ Andrew Bertie, joka kuoli pitkän sairauden murtamana
7. helmikuuta, oli myös britti. Ilmeisesti ritarikunta on
halunnut jatkaa siitä, mistä
Fra’ Andrew oli aloittanut,
eli siirtää ritarikunta moderniin aikaan, unohtamatta
kuitenkaan vanhaa keskiaikaista perinnettä.
Fra’ Matthew Festing (58)
on suhteellisen nuori Suurmestari. Suurmestarilla on
ollut 1600-luvulta lähtien
sekä ruhtinaan että kardinaalin kunnia-arvo. Fra’
Matthew Festing on syntynyt vuonna 1949 Northumberlandissa ja opiskellut
Amplefothissa ja Trinity
collegessa Cambridgessa,
jossa hän luki historiaa. Hänen isänsä on sotamarsalkka Sir Francis Festing, joka
oli Iso Britannian armeijan

komentaja. Nuori Matthew
asui isän työkomennuksen
vuoksi Maltalla ja Singaporessa. Matthew seurasi isänsä jalanjälkiä ja myös hänestä tuli upseeri. Reservissä
hän on krenatöörieversti ja
saanut kuningattarelta korkean kunniamerkin, OBE:n,
Officer of the Order of the
British Empire. Fra’ Matthew Festingiä on suuresti
kiinnostanut taide ja historia, varsinkin Maltan ritarikunnan vaiheet ovat hänelle hyvin tutut. Hänestä tuli
ritari 1977 ja 1986 hän antoi
ensimmäiset munkin lupaukset, jotka hän vahvisti
1991. Vuonna 1993 hänestä
tuli Englannin suurpriori.
Suurmestarina hän johtaa
organisaatiota, joka on 960
vuotta vanha. Maltan ritarikunta on suvereeni valtio,
jonka ovat tunnustaneet
100 valtiota. Se toimii avustusorganisaationa 120:ssä
eri maassa, ja sen jäsenistö
koostuu yhteensä 12 500
daamista ja ritarista. Avustustoiminnassa on mukana
80 000 vapaehtoista ja 13 000
lääkäriä ja sairaanhoitajaa.
Fra’ Matthew Festing
polveutuu vanhasta aa-

vittaessa sen on etsittävä uusia
tehtäviä tai jatkettava tavalla,
joka paremmin vastaa heidän
kutsumustaan ja joka todistaa
nykyihmisille enemmän Vapahtajan ilosanoman uskottavuudesta   ja vapauttavasta
merkityksestä.

Ensiksi on hyvä aina pitää mielessä, että kun yhteisöelämä
kerran on vapaasti valittu, se
antaa ihmiselle mahdollisuuden ylittää omat henkilökohtaiset lahjansa ja heikkoutensa,
koska siinä jokainen voi saada
tukea ja rohkaisua kanssaveljiltään tai sisariltaan. Tämä asenne sulkee pois kilpailuhengen
ja oman edun tavoittelun toisten kustannuksella.

Kokouksen pääluennoitsija oli
tunnettu dominikaani-isä JeanClaude Lavigni. Entinen noviisimestari ja nykyinen Ranskan provinssin socius käsitteli
sääntökuntalaisten yhteisöelämää kahdesta näkökulmasta.
Ensimmäisessä luennossaan
hän käsitteli luostariyhteisöä
elämän kouluna ja toisessa hän
antoi muutamia konkreettisia
kehotuksia.
Yhteisöelämässä elämän kouluna hän näki seuraavat viisi
tekijää: se opettaa elämään
sovussa ja rauhassa toisten
kanssa; se rikastaa kaikkia yhteisössä eläviä; se auttaa kunnioittamaan toisten erilaisuutta;
on vieraanvarainen ja lopuksi
se kehittää yhteishenkeä. Tätä
veljellisyyden henkeä isä JeanClaude kosketti toisessa luennossaan antamalla muutamia
konkreettisia kehotuksia sekä
sääntökuntalaisten yhteiselämää että Euroopan unionin kehitystä varten.

Toiseksi on otettava huomioon, että yhteisön jäsenet ovat
ihmisiä, jotka huolimatta erilaisuudestaan ja heikkouksistaan
ovat tulleet omasta tahdostaan
yhteen kasvaakseen Kristuksen
seuraamisessa ja palvellakseen
toisiaan ja muita ihmisiä yhdessä, ottamalla heidät vastaan
evankeliumin vieraanvaraisuuden hengessä. Tämä asenne
avaa yhteisön jäsenet toisilleen
ja muille lähellä ja kaukana
oleville lähimmäisilleen, jotka
tarvitsevat heiltä apua.
Kolmanneksi yhteisön jäsenten
on pyrittävä olemaan totuuden
etsijöitä. Mikäli kaikki vahvistavat jokapäiväisessä yhteiselämässään toistensa uskoa
Kristukseen, joka on heidän
tiensä, totuutensa ja elämänsä,
se edellyttää sitä, että jokainen
yrittää olla rehellinen toisille

telistosta. Hänen äitinsä
suku oli ns. ”recusant Riddells of Swinburne Castle”,
jota anglikaanit vainosivat,
koska he eivät luopuneet
katolisesta uskosta. Hänen
esi-isänsä oli Maltan ritari
Sir Adrian Fortescue, joka
kuoli marttyyrinä v. 1539.
Fra’ Mattew Festing on vanhan latinalaisen riitin puolustaja. Hän osallistuu joka
vuosi Lourdes’in pyhiinva-

ellukseen, johon ritarikunta
vie satoja sairaita, ja on ollut
mukana pelastusoperaatioissa entisessä Jugoslaviassa
ja Kosovossa. Fra’ Matthew
Festing on - upseerina ja
munkkina - täydellinen 21.
vuosisadan ritari.

ja itselleen ollakseen myös rehellinen Jumalalle. Tämä ei ole
aina helppoa. Se vaatii valmiutta jatkuvaan parannuksen
tekemiseen ja paljon kärsivällisyyttä. Tämä asenne taas sulkee
pois halun toisten pakottamiseen tai manipuloimiseen.

toiminnassaan hiukan huomioon niitä kristillisiä arvoja, joiden mahdollisuudesta Jumalan
vihittyjen yhteiselämä todistaa.
Silloin epäilemättä he pystyisivät vähentämään Euroopassa
kansojen välistä kilpailua ja
edistämään hyvää yhteishenkeä.

Lopuksi yhteiselämässä tarvitaan jalomielisyyttä. Tämä ilmenee toisten kunnioittamisessa
Jumalan kuvana ja Kristuksen
oppilaana. Yhteisön jäsenten
on kunnioitettava toistensa
lahjoja ja mahdollisuuksia,
toisin sanoen myös jokaisen
kanssaveljen tai -sisaren omaa
hengellisen kasvun aikataulua
ja rajoja, mutta niin, ettei kukaan estä yhteistä etenemistä
Kristuksen seuraamisessa tai
elämistä oman sääntökunnan
karisman mukaan.
Puhuja ei väittänyt, että luostarielämässä kaikki nämä tekijät olisivat aina hyvin havaittavissa. Hän korosti vain sitä,
että luostarielämässä ainakin
kaikki pyrkivät elämään ja
kasvamaan yhdessä niiden
suuntaan. Ja tämä on jo paljon. Toisaalta mikä suuri apu
olisi Euroopan unionille, jos
sen rakentajat muistaisivat
Euroopan kristilliset juuret ja
ottaisivat päätöksenteossaan ja

Luigi G. de Anna

Kokouksen päätteeksi valittiin
seuraavaksi neljäksi vuodeksi Euroopan kaikkien sääntökuntalaisten konferenssien
uusi yleinen johtokunta. Sen
puheenjohtajaksi tuli sisar
Lutgardis Craenesta Belgiasta
ja valiokunnan jäseniksi sisar
Danuta Wrobel Puolasta sekä
pappisveljet isä Mariano Sedano Sierra Venäjän Pietarista ja
isä Manuel Barbosa Portugalista.
Kokouksessa kävivät mm. tervehtimässä Belgian primas ja
Mechelinin arkkipiispa, kardinaali Godfried Danneels, Brüggen piispa ja muita prelaatteja.
He viettivät eukaristiaa meidän
kanssamme. Kardinaali toivoi,
että se nöyrä ja konkreettinen
palvelualttius, jolla Neitsyt Maria riensi serkkunsa Elisabetin
avuksi, olisi sääntökuntalaisille
esikuvaksi ja rohkaisuksi.

Frans Voss SCJ
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Sovitus ja katumus (2/3)
Isä Rafał Czernian SCJ yhteenveto paavi Johannes Paavali II:n apostolisesta kehotuskirjeestä Reconciliatio et paenitentia. Pappienneuvostossa talvella 2008 pidetty yhteenveto julkaistaan kolmessa osassa: Fidesin tässä numerossa
(05/2008) julkaistaan 2. osa ja seuraavassa numerossa (06/2008) julkaistaan viimeinen 3. osa.
II osa: Rakkaus on
suurempi kuin synti
Apostoli Johannes kirjoittaa:
”Jos väitämme, ettemme ole
syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme
syntimme, niin Jumala, joka
on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi
ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä” (1 Joh. 1: 8-9).
Jotta voisi palata takaisin
Jumalan luokse on tunnustettava synnit ja myönnettävä, että jokainen ihminen on
syntinen ja synnille altis.
Sovinto Jumalan kanssa
edellyttää selkeän ja päättäväisen tahdon torjua tehty synti. Katumuksen tekeminen merkitsee ensiksi
katumista, sielun murhetta
tehdyn synnin tähden ja palaamista Isän luokse.
Kirkon sovinnon palveluksen on autettava syntistä
ihmistä tekemään vilpitöntä katumusta, jonka alussa
syntisen tulee ymmärtää
sielunsa tila, lopettaa syntien tekeminen, uudistaa
ystävyys Jumalan kanssa,
panna kuntoon sielun sisäiset asiat ja palata yhteyteen
kirkon kanssa.

1. luku: Synnin salaisuus
Raamatun tekstit kuten kertomus Baabelin kaupungista ja tornista, kertomus
syntiinlankeemuksesta ja
evankeliumin tekstit auttavat meitä ymmärtämään
synnin salaisuutta.
Ensimmäinen johtopäätös ilmenee kertomuksesta
Baabelin tornista. Ihmiset
päättivät rakentaa kaupungin ja elää yhteiskunnassa
ilman Jumalaa tai jopa häntä
vastaan. Kertomus syntiinlankeemuksesta ja Baabelin
tornista liittyvät yhteen. Ne

Katolisia kirjoja
Muistathan, että hyvää katolista
kirjallisuutta on tarjolla myös
suomen kielellä:
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kertovat, että synti on Jumalan käskyjen vastustamista,
kilpailemista Jumalan kanssa, yrittämistä asettaa itsensä
Jumalan sijaan. Synti on itse
asiassa tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan, kuten
toimimista hänen lakiaan
sekä moraalisia normejaan
vastaan, jotka Jumala määräsi ihmisille kirjoittaen ne
ihmiseen sydämeen ja vahvistaen ne Ilmoituksellaan.
Kun ihmiset edellä mainituissa kertomuksissa rikkoivat Jumalan yhteyttä
vastaan, se johti aina hajaannukseen ihmisten keskuudessa.
Jokainen synti on ennen
kaikkea ihmisen henkilökohtainen synti, koska ihminen
on luonteeltaan vapaa. Monessa tapauksessa kuitenkin
sisä- ja ulkopuoliset tekijät
rajoittavat ihmisen vapautta.
Silloin myös ihmisen vastuu
ja syy vähenevät.
Synti, joka on ihmisen
persoonan teko, aiheuttaa
seurauksia ennen kaikkea
tässä syntisessä ihmisessä:
se tuhoaa hyvät välit Jumalan kanssa, se heikentää
ihmisen tahtoa ja pimentää
järkeä.
Mutta tämä henkilökohtainen synti koskee jollakin
tavalla myös muita ihmisiä,
kirkkoa ja maailmaa. Tässä
merkityksessä jokainen synti on sosiaalinen synti.
Toisessa merkityksessä
sosiaaliseksi synniksi kutsutaan syntejä, jotka on tehty
lähimmäisiä vastaan, oikeudenmukaisuutta vastaan, ihmisten oikeuksia vastaan.
Termin sosiaalinen synti
kolmas merkitys koskee yhteiskuntia. Kuitenkaan yhteiskunta, tilanne tai ryhmä
ei ole synnin tekijä. Jokaisen
synnin, myös sosiaalisen
synnin, alkulähde on aina
ihminen.
Synnin salaisuus sisältää
ulottuvuuden, joka kertoo
sen vakavuudesta.

Lähetyskäskyn seuraamisesta on Uskonopin kongregaation tärkeä asiakirja evankelioinnin ajankohtaisuudesta. 7,- €

Raamatussa kerrotaan
sellaisista synneistä, joiden
tekijät karkotettiin kansan
keskuudesta, mikä voi johtaa syyllisen kuolemaan.
Toisaalta Raamatussa kerrotaan synneistä, joista tekijät
eivät olleet täysin tietoisia ja
ne saatiin anteeksi antamalla uhri.
Näihin teksteihin viitaten
kirkko on puhunut pitkään
kuolemansynnistä ja lievästä
synnistä. Apostoli Johannes
ensimmäisessä kirjeessään
kirjoittaa synnistä, joka ”johtaa kuolemaan” ja synnistä,
joka ”ei johda kuolemaan” (1
Joh. 5: 16). Tässä tapauksessa puhutaan tietysti hengellisestä kuolemasta eli ikuisen elämän menettämisestä.
Matteuksen evankeliumissa
Jeesus kertoo Pyhän Hengen
herjaamisesta, jota ei anneta
anteeksi, koska se on ihmisen itsepäistä kieltäytymistä
kääntyä laupiaan Jumalan
puoleen (Mat. 12: 31).
Paavi muistuttaa kehotuskirjeessään pyhän Tuomas
Akvinolaisen opetuksesta
syntien vakavuudesta. ”Kun
tahto haluaa jotakin, joka
oman olemuksensa mukaan
on ristiriidassa jumalallisen
rakkauden kanssa, joka kiinnittää ihmisen hänen lopulliseen päämääräänsä, syntiin sisältyy tämän kohteensa kautta jotakin, joka johtaa
kuolemaan … loukatkoon se
rakkautta Jumalaan, kuten
jumalanpilkka, väärä vala tai
muu sellainen, tai rakkautta
lähimmäiseen kuten murha,
aviorikos tai muu sellainen
… Jos sen sijaan syntiä tekevän tahto kohdistuu johonkin, joka merkitsee itsessään
tiettyä epäjärjestystä, mutta
ei kohdistu Jumalan tai lähimmäisen rakastamista
vastaan kuten esimerkiksi turhanpäiväinen sana,
ylenmääräinen naureskelu
tai muu sellainen, synnit
ovat lieviä syntejä” (Summa
theologiae, I-II, 88, 2).

Vuosi vuodelta on Kalevi
Vuorelan loistava katsaus katolisen kirkon vaiheisiin Suomessa reformaation jälkeen.
12,- €

Puhuttaessa synnistä rangaistuksen näkökulmasta,
kuolemansynti, jollei se ole
anteeksi annettu, aiheuttaa
ikuisen rangaistuksen. Lievä synti aiheuttaa rangaistuksen, joka voidaan hyvittää maallisessa elämässä tai
kiirastulessa.
Piispojen synodi toisti
Trenton kirkolliskokouksen
opetuksen kuolemansynnistä ja lievästä synnistä ja vahvisti, että kuolemansynti on
sellainen synti, jonka kohteena on merkittävä tai vakava asia ja joka sen lisäksi
tehdään täysin tietoisesti ja
siihen harkitusti suostuen.
Evankeliumia tutkiessaan
kirkon yhteisö on vähitellen oppinut tunnistamaan
synnissä olevan kuoleman
alkuperän. Se on olemassa
erilaisissa muodoissa, jotka
johtuvat synnistä. Tätä tunnistamisen kykyä kutsutaan
synnintunnoksi.
Synnintunto johtuu ihmisen moraalisesta tajunnasta.
Se liittyy Jumalan tajuntaan.
Monet merkit viittaavat siihen, että meidän aikanamme
synnintunto on katoamassa.
Paavi Pius XII sanoi, että tämän ajan synti on synnintunnon katoaminen.
Synnintunnon katoaminen johtuu muun muassa
kulttuurin maallistumisesta, erilaisten tieteiden kuten
psykologian, sosiologian,
antropologian ja etiikan
väärinkäsityksistä; lasten ja
nuorten kasvatuksesta, jossa synnintunto samaistetaan
syyllisyydentunteeseen.
Synnintunnon menettäminen on Jumalan kieltämisen
muoto tai seuraus.
Jopa jotkut taipumukset
kirkollisessa elämässä johtavat väistämättömästi synnintunnon katoamiseen. Jotkut kirkon jäsenet pyrkivät
korvaamaan entisen liioittelun toisella liioittelulla; jos
menneisyydessä opetettiin,
että synti on kaikkialla, ny-

Johdatus katolisen kirkon
yhteiskuntaopetukseen on
Alexandre Havardin kattava
yleisesitys kristillisen yhteiskunnallisen ajattelun pääkohdista. 14,- €

kyään opetetaan, että syntiä
ei ole missään. Tästä syntyy
uskovien omatunnon sekasorto, joka syntyy mielipiteiden eroavuudesta teologian
opetuksessa, saarnaamisessa, uskonnon opetuksessa,
hengellisessä ohjaamisessa.
Tämä tilanne aiheuttaa synnintunnon vähenemistä tai
jopa katoamista.
Synnintunnon palauttaminen on ensimmäinen keino voittaa vakava hengellinen kriisi.

2. luku: ”Mysterium
pietatis”
Jotta ymmärtäisi synnin
salaisuuden (mysterium
iniquitatis) on katsottava
synnin luonnetta. Kuitenkin
pelastuksen taloudessa synti
ei ole tärkein eikä se voita. Se
on vastakohta apostoli Paavalin käyttämälle ilmaisulle
mysterium tai sacramentum
pietatis. Hän kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle: ”Me tunnustamme, että meidän uskomme
pyhä salaisuus on suuri” (1.
Tim. 3:16). Kirjoittaessaan
tästä salaisuudesta Paavali
lainaa vanhan kristologisen
hymnin sanat, jossa tunnustetaan usko Kristukseen. Uskon salaisuus tai sakramentti on Kristuksen salaisuus,
joka antaa elämän. Jumalan
äärettömän laupeuden salaisuus ulottuu ihmisen synnin
juuriin ja ohjaa sielun kääntymykseen ja sovintoon.
Hurskauden salaisuus
sisältää näkökohdan, jonka
mukaan Jumalan rakkaus
kristittyä kohtaan etsii kristityn vastarakkautta ja oikeaa käytöstä.
... jatkuu seuraavassa lehdessä ...

Kaikki tämä ja paljon muuta
Katolisesta tiedotuskeskuksesta.
www.catholic.fi/kirjamyynti

Lukijoilta
Jeesuksen pyhän sydämen
maallikkojen retretti

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.

PYHIINVAELLUS
KÖYLIÖÖN KÄVELLEN
13. - 15.6.2008
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään
pyhän Henrikin jäljille.
Pyhiinvaelluksen ohjelma
Perjantai 13.6.
•
Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla P. Marian kirkolta Yläneelle,
jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 14.6.
•
Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa

Jeesuksen pyhän sydämen maallikoilla oli
miellyttävä tilaisuus viettää vuotuista retrettiään 7.-9.3. Stella Mariksessa. Mietiskelimme
ja rukoilimme retretin aikana Jeesuksen pyhän sydämen rakkauden salaisuutta.
Erityiskiitokset birgittalaissisarille huomaavaisesta ja hienotunteisesta hoidostamme retretissä. Jäähyväislounas huipentui
sisarten leipomaan ihanaan banaanisuklaakakkuun.

Kiitokset myös isä Wieslaw Swiechille SCJ
retretin asianmukaisesta vetämisestä. Sydänlämpöinen kiitos myös meille maallikoille
osallistumisesta. ”Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot ovat Jumalan lahja meille toisillemme”, totesi isä Wieslaw.

Sunnuntai 15.6.
•
Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
•
Klo 13.00 p. messu Kirkkokarilla
•
N. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät,
makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän ruokaa ja
juotavaa lauantaipäivää varten.Yöpymistarvikkeet yms.
kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa. Sen lisäksi
bussimatka 30 euroa. Maksun voi suorittaa tilille Katolinen kirkko Suomessa, mainiten ”Köyliön vaellus”
tai käteisellä vaelluksen aikana.

Harri Mäkelä

Ilmoittautuminen 4.6. mennessä p. Birgitan pappilaan,
puh. 02-2314389.
Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02-2314389 tai
050-3617942.

Kiinnostaako HYVEIDEN PALUU? Peter Kreeftin kirja Paluu hyveeseen on selkeä kannanotto perinteisten, kristillisten hyveiden puolesta ja kutsu hyveiden mukaiseen elämään. 231 s.
17 euroa. — Katolisesta tiedotuskeskuksesta: www.catholic.fi/kirjamyynti.

”Go, make disciples of all nations” Mt 28:19
Week-end Conference with Michelle Moran, Predident ICCRS
(Catholic Charismatic Renewal Services)
Starting from Friday 1st August 17h, ending Sunday 3rd August 13h
Place: 				

Stella Maris Sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi

Registration: 	Stella Maris, tel. 019-335793
					
e-mail: stellamaris@elisanet.fi
Costs: 			
100 e, own bedding

KESÄLEIRIT 2008
Stella Mariksessa
”PYHÄ HENKI OPPAANAMME”

Welcome!

Nuorten tapaaminen
Lukiolaisille ja ammattikoululaisille rakkauden lähetyssisarten luona kerran kuussa lauantaisin klo 15.30 - 17.30.

SPORTTILEIRI 1.-7.6. 9-13-vuotiaat, hinta 95, sisarukset 85, ei kat. 120,-. Vauhdikas liikuntaan, peleihin ja
retkiin suuntautunut leiri.
LASTENLEIRIT 8.-14.-20.6. 5-9-vuotiaat, hinta 90, sisarukset 80, ei kat. 110,-. Mahdollisuus joko viikon
tai kahden oleskeluun, turvallinen ja hauska pienten
lasten leiri, tutussa leirikeskuksessa mukavien ohjaajien
ja isosten kanssa.
VARHAISNUORTEN LEIRI 22.-28.6. 10-13-vuotiaat,
hinta 95,-, sisarukset 85,-, ei kat. 120,-.Vauhdikas lomaviikko: retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystäviä…
KOKKIKOULU 30.6.-5.7. 9-14-vuotiaat, hinta
95,85,120,-. Tehdään ja syödään herkkuja ja askarrellaan, uidaan ja nautitaan muutenkin kesästä.
PERHELEIRI 6.-13.7. Majoitus ylätalossa hotellitasoisesti.Täysihoitohinta aikuinen 100,- lapset alle 12v. 50,-.
Hiippakunnan tukema leiri katolisille perheille.

ISOSKOULUTUS samaan aikaan perheleirin kanssa yli 14vuotiaille, osallistujille maksuton. Mielenkiintoinen opetus
valmentaa leirien isoseksi, teoriaa ja käytännön harjoittelua.
Kurssin käyneet voivat päästä seuraavina kesinä apuohjaajiksi leireille.

Seuraavat kokoontumiset 5.4., 19.4. ja 17.5.
Osoite on Vironkatu 6 A, bussi 18 ajaa lähelle. Sisar Marianna ja isä Frans
ovat mukana. Lisätietoja: isä Frans Voss SCJ, gm 040-5278746, E-mail: frans.
voss@catholic.fi; sisar Marianna MC, puh. 09-3403795.

TAIDELEIRI 19.-26.7. kaikenikäisille, lapset vain aikuisen
kanssa. Opetus: taidemaalari Matti Kurki. Hinnat: aikuinen
220,- lapsi alle 15v. 150,- ja ei kat. 240/170.
Leireille voi ilmoittautua Katekeettiseen keskukseen, puh.
09-2416095 tai katekeesi@catholic.fi. Ilmoittautuessa on
tärkeää henkilötiedot, osoite, puh, mahdolliset ruokarajoitteet. Kaikki ilmoittautuneet saavat omaa leiriään koskevan
kirjeen ja tarkemmat ohjeet. Jos on vaikeuksia leirimaksun
maksamisessa, kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalivirastoon
tai oman seurakunnan kirkkoherraan avustuksen saamiseksi. Matkat eivät sisälly hintaan.

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.
11.5.08
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Maneesikatu 2a, Kruununhaka,
klo 8–13 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Pain of Pope for Death of
Archbishop of Mossul
Pope Benedict XVI has sent a telegram to Cardinal Emmanuel III Delly, patriarch of Babylon of the Chaldeans, Iraq, for the death of
Archbishop Paulos Faraj Rahho of Mossul of
the Chaldeans, Iraq, who was kidnapped on
29 February.
In his telegram the Pope expresses his closeness ”to the Chaldean Church and to the entire
Christian community”, reaffirming his ”condemnation for an act of inhuman violence
which offends the dignity of human beings
and seriously damages the cause of the fraternal coexistence of the beloved Iraqi people”.
Benedict XVI gives assurances of his prayers
for the archbishop ”who was kidnapped just
after he had completed the Way of the Cross”
and invokes the Lord’s mercy ”that this tragic
event may serve to build a future of peace in
the martyred land of Iraq”. KATT/VIS

Pope asks that dialogue,
tolerance replace violence
in Tibet
Pope Benedict XVI asked that dialogue and
tolerance replace the tensions and violence
that recently erupted in Tibet. ”With violence,
problems are not solved, only aggravated,”
the pope said in a March 19 appeal at the end
of his weekly general audience. Pope Benedict
asked that God would grant courage ”to each
and every one to choose the path of dialogue
and tolerance.” He said he was following ”the
news coming from Tibet these days with great
trepidation” and felt ”sadness and grief in the
face of the suffering of so many people.” With
such events taking place at the time of Holy
Week, it ”helps us be particularly sensitive to
their situation,” he said. What began March 10
in Tibet as relatively peaceful protests to mark
the 1959 uprising against Chinese rule turned
to rioting and a crackdown by Chinese troops.
Chinese authorities said the final death toll
was 13 people, while Tibetan exile groups put
the figure at more than 80. KATT/CNS

Englishman Is New Grand
Master of Malta
The Military Order of Malta has elected Englishman Fra Matthew Festing to be its 79th
grand master. Festing, 58, was elected today
by the Council Complete of State -- the order’s
electoral body. He succeeds Fra Andrew Bertie,
who died in February. Bertie served as the 78th
grand master from 1988 to 2008.
The origins of the Order of Malta, an international hospitaller and relief organization,
date back to 1050, when it was founded as a
fraternity at the service of St. John´s Hospital
in Jerusalem. KATT/Zenit

May the Church Follow
Example of John Paul II
In St. Peter’s Square at 10.30 a.m. 2 April, Benedict XVI presided at a Eucharistic celebration
to mark the third anniversary of the death of
Servant of God John Paul II. Addressing the
more than 40,000 people present, the Pope in
his homily returned to the hours following
the news of John Paul II’s death on 2 April
2005, recalling the innumerable faithful who
prayed before his body and participated in
the funeral.
”Among the many human and supernatural
qualities” of the late Pontiff, Benedict XVI mentioned ”that of an exceptional spiritual and
mystical sensibility. It sufficed to watch him
as he prayed: he literally immersed himself in
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God and, during those moments, it seemed as
if everything else was foreign to him. ... The
Mass - as he often said - was for him the focal
point of every day and of his entire life. The
’living and holy’ reality of the Eucharist gave
him the spiritual energy to guide the People of
God along the path of history”.
After recalling how John Paul II died on the
eve of the second Sunday of Easter, the Holy
Father highlighted how the late Pope’s pontificate, ”both as a whole and in many specific
moments, appears to us as a sign and testimony of Christ’s resurrection. The paschal dynamism which rendered John Paul II’s existence a
complete response to the call of the Lord, could
not be expressed without his participation in
the suffering and death of the divine Master
and Redeemer”.
As little by little the late Polish Pontiff ”lost everything, in the end even the power of speech,
his trust in Christ became increasingly evident.
As it was with Jesus, so with John Paul II, in the
end words gave way to the extreme sacrifice, to
the gift of self. Death was the seal of an existence entirely donated to Christ, conformed to
Him even in physical terms, in his suffering
and faithful abandonment in the arms of the
heavenly Father”. KATT/VIS

Stay with Jesus!
Every year the Church invites each and every
one of us to meet Jesus in prayer, in the Sacraments and especially in the Eucharist. Following an old tradition, therefore, the Catholic
Students’ Club has organized for almost ten
years already that students, young adults, and,
in fact, anybody could come to the Cathedral
church for a silent all-night adoration following the Evening Mass of the Lord’s Supper on
Maundy Thursday. So it was also this year.
Many people, young and old, priests, religious and laity, Finnish and foreign, visited
the Blessed Sacrament during the evening and
night leading to Good Friday. Here is what
Laura Metcalf, an English exchange student at
the University of Helsinki, had to say:
”What did Jesus do the night before He died? What
happened between the events of the Garden of Gethsemane and His trial before Pilate? Before the sun
rose on the day of the crucifixion of our Redeemer,
where did all His followers go? This Easter, in the
little chapel in St. Henry’s Cathedral, a group of
Christians kept watch before the tabernacle of our
Lord throughout the Passover night. Few words
can express the feeling of being together with Jesus
in adoration. Silence is sufficient to share in communion with the most Holy Body of our Saviour.
How lovely it was to kneel before our Lord, the light
of life! Although Christ was deserted on that night,
our anointed Emmanuel never abandons us. For
those who trust in Him, the goodness and glory of
Christ shone forth that night and shines continually today. His majestic presence brightens even
the darkest of nights, fills our hearts with delightful
blessings and secures for us, by His eternal sacrifice
of love, the hope that we too may one day rise again
to share in His heavenly kingdom.”
Ania, a young Polish Catholic, stayed almost
the whole night in the chapel. She was there to
”be awake and wait”. The reason of this ”madness” is simply the death and resurrection of
Our Lord Jesus Christ, for the sake of our salvation, she says. KATT/Emil Anton

kuulumiset
24.4. CARITAKSEN VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina klo 18.00.
P.Henrikin pappilan neuvotteluhuoneessa, os. Pyhän Henrikin
aukio 1. Kokouksessa jaetaan vuosikertomus ja tilinpäätös, jotka pyydettäessä toimitetaan postitse etukäteen. Tervetuloa!
Uusia tuulia Caritakseen: Vuosittain hallituksessa vaihtuu
jäseniä ja tänä vuonna myös puheenjohtaja jättää tehtävänsä.  
Kaipaamme lisää innostuneita toimijoita erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Jos olet kiinnostunut hallituksen toiminnasta,
kehitysyhteistyöstä, maahanmuuttajatyöstä tai erilaisten tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta, tule reippaasti
mukaan.
Ota yhteys Caritaksen toimistoon, puh. 09-135 7998 (8.0013.00) tai sähköpostitse caritas@caritas.fi
Tule tutustumaan työhömme ja toimitiloihimme Maneesikatu 2a, Kruununhaka.

MAAILMA KYLÄSSÄ – WORLD VILLAGE FESTIVAL
24.-25.5.2008, Kaisaniemen puisto
www.maailmakylassa.fi/ohjelma

CARITAS-KAUPASTA

•
•
•
•
•
•

Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Ruusukkoja
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta

Tutustu tuotteisiimme www.caritas.fi
Tervetuloa ostoksille! Myös postiennakolla

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Inner Healing
Week-end retreat with Father Michael Gwinnel and
his team.
Place: Stella Maris Sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi
Starting from Friday 23th May 17h, ending Sunday 25 May 13h
Registration: 	Stella Maris, tel. 019-335793
					
e-mail: stellamaris@elisanet.fi
Costs: 100 e
Welcome!

Johdantokurssi Helsingissä
14.4. 		 Avioliitto (isä Manuel Prado)
28.4. 		 Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
12.5. 		 Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marta Koltko
SJK)
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.

