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Toimitukselta
Eukaristinen aika
Seurakunnissa on ensikommuuniojuhlien aika,
samalla hiippakunnan lähetysseminaarin opiskelijoista kolme vihitään 10.5.
diakoneiksi palvelemaan
yleismaailmallista kirkkoa ja toivottavasti myös
paikalliskirkkoamme. Lisäksi saamme lukea siitä,
kuinka toukokuun lopussa nuori nainen omistaa
elämänsä Jumalalle liittyen vihkiytyneiden neitsyiden säätyyn. Kuinka armontäyttämää aikaa elämmekään! Tämä helluntai
— niin kuin jokaisen helluntain sopiikin olla — on
täynnä monia lupauksia ja lupausten täyttymyksiä.
”Koko kristillisen elämän lähde ja huippu” on pyhä
eukaristia. Yksi olennaisista tehtävistä, joihin diakoniksi vihittävät kutsutaan, on ”avustaa piispaa ja pappeja jumalallisten salaisuuksien, ennen kaikkea eukaristian vietossa”. Myöhemmin nämä diakonit vihitään
papeiksi ja silloin eukaristian vietosta muodostuu
heidän jokaisen päivänsä kohokohta, tärkein yksittäinen tapahtuma.
Me maallikot puolestaan liitymme Kristukseen
eukaristisessa kommuuniossa mahdollisimman läheisellä tavalla. Mikä voisikaan olla suurempi kunnia? Mikä voisikaan olla parempi vastalääke maallistuneen maailman keskellä elämiselle? Jos emme
ravitse sieluamme jumalallisella Leivällä, tuskin
voimme ravita maailmaakaan Jumalan Sanalla.

Todellakin, eukaristia on suuri lahja, joka ylittää
maallisen käsityskykymme rajat. Sen vaalimisessa
kirkolla on tärkeä tehtävä. Paavi Johannes Paavali
II kirjoitti kauniisti:
Antaessamme eukaristialle kaiken sen ansaitseman
huomion ja pyrkiessämme vakavasti olemaan väheksymättä mitään sen ulottuvuutta tai vaatimusta tulemme todella tietoisiksi tämän lahjan suuruudesta. Siihen
meitä kutsuu katkeamaton traditio, joka ensimmäisistä vuosisadoista alkaen on nähnyt kristillisen yhteisön
tästä ”aarteesta” huolta pitävänä vartijana. Rakkauden
innoittamana kirkko huolehtii eukaristian salaisuutta
koskevan opetuksen ja uskon välittämisestä seuraaville
sukupolville niin, ettei pieninkään sen osanen joutuisi
hukkaan. Tässä huolenpidossa ei ole liioittelun vaaraa,
koska ”tähän sakramenttiin sisältyy pelastuksemme koko
salaisuus” (Ecclesia de Eucharistia, 61).
Samassa kiertokirjeessä Johannes Paavali II jatkoi:
Alttareillamme murrettava leipä uhrataan meille, maailman teitä vaeltaville pyhiinvaeltajille, enkelten leiväksi
(panis angelorum), jota ei voi lähestyä ilman evankeliumin sadanpäällikön nöyryyttä: ”Herra, en minä ole
sen arvoinen, että tulisit kattoni alle” (EE, 48; Matt.
8:8; Luuk 7:6). Siksi kirkko opettaa, että pyhä kommuunio saavuttaa täyttymyksensä oikeastaan vain
silloin, kun se otetaan vastaan palvonnan hengessä:
”Eukaristian vastaanottaminen tarkoittaa Hänen palvomistaan, hänen, jonka otamme vastaan” (Sacramentum
Caritatis, 66).

Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen. Alkaa kirkkovuoden tavallisen ajan 6. viikko, psalttarin II viikko.
18.5. kirkkovuoden 7. sunnuntai, PYHÄ KOLMINAISUUS,
juhlapyhä (III)
1L 2. Moos. 34: 4b-6, 8-9
Ps. Dan. 3:52, 53, 54, 55, 56. - 52b
2L 2. Kor. 13:11-13
Ev. Joh. 3:16-18

25.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (IV)
1L 5. Moos. 8:2-3, 14b-16a
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. - 12a
2L 1. Kor. 10:16-17
Ev. Joh. 6:51-58
1.6. KIRKKOVUODEN 9. SUNNUNTAI (I)
1L 5. Moos. 11:18, 26-28
Ps. 31:2-3a, 3bc-4, 17+25. - 3b
2L Room. 3:21-25a, 28
Ev. Matt.7:21-27
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Uutisia

Apostolinen vierailu Yhdysvalloissa
Paavi Benedictus XVI:n
apostolinen vierailu Yhdysvaltoihin 15.-21.4. oli
hengeltään puhdistumisen
ja uudistumisen viestin
täyttämä. Jo lentomatkalla
Atlantin yli pyhä isä kertoi
koko kirkon olevan häpeissään Yhdysvaltain kirkkoa
ravistelleista hyväksikäyttöskandaaleista: ”On todella suuri kärsimys kirkolle
Yhdysvalloissa ja yleisemminkin, sekä minulle henkilökohtaisesti, että tämä
saattoi tapahtua. Lukiessani
uhrien kertomuksia minun
on vaikea ymmärtää, kuinka oli mahdollista, että papit
pettävät tällä tavalla lähetystehtävänsä tarjota näille
lapsille tervehtymistä ja Jumalan rakkautta.”
Paavi jatkoi vielä: ”Olemme syvästi häpeissämme ja
teemme kaikkemme, ettei
tällaista enää pääse tapahtumaan.” Tämän varmistamiseksi on paavin mukaan
tärkeää valita pappiskandidaateiksi vain sellaisia, jotka
ovat terveitä ja tasapainoisia. ”On tärkeämpää, että
papit ovat hyviä kuin että
heitä olisi paljon”, paavi
totesi. ”Suljemme pedofiilit
täydellisesti ulos pyhästä
palveluvirasta.”
Washingtonissa pitämässään puheessa paavi palasi
vielä samaan aiheeseen. Hän
laajensi kuitenkin näkökulmaa kohti tulevaisuutta, ja
kysyi huolestuneena: ”Mitä
lastensuojelusta puhumisella oikein tarkoitetaan, kun
pornografiaa ja väkivaltaa
voidaan katsoa niin monissa kodeissa tarjolla olevasta
mediasta?” Pyhä isä painotti, että ”on arvioitava uudelleen ne arvot, joiden varaan

sir

Parikymmentä metriä maanpinnan alapuolella: Ground Zero. Pyhä isä vaipui hiljaiseen rukoukseen terrori-iskun uhrien
muistoksi ja väkivallan loppumiseksi.

yhteiskunta rakentuu, jotta
niin nuorille kuin aikuisillekin voidaan tarjota tervettä
kasvatusta”.
Paavin vierailuun kuului
kaksi suurta ulkoilmamessua, ensimmäinen Washingtonissa ja toinen New Yorkissa sekä messu papeille
ja sääntökuntalaisille New
Yorkin Pyhän Patrickin katedraalissa.

Ground Zero
Vierailunsa ehkäpä murheellisiman hetken paavi
vietti polvistumalla yksin
Ground Zeron äärellä ja rukoilemalla hiljaa. Hurraavat
ihmisjoukot olivat kaukana

kun paavi siunasi maan,
jolla World Trade Center
seisoi siihen saakka, kun
terroristit ohjasivat lentokoneet sen kaksoistorneihin
11.9. vuonna 2001. Vierailu
antoi paaville mahdollisuuden keskustella ja lohduttaa
niitä ihmisiä, joiden elämä
muuttui dramaattisesti tuona syyskuun päivänä. Kaksikymmentäneljä ihmistä seisoi kynttilän, maapalasen ja
pienen lammen äärellä, kun
paavi polvistui rukoukseen:
He olivat hengissä selvinneitä, kuolleiden omaisia
ja New Yorkin poliisin ja
pelastuslaitoksen edustajia.
Parikymmentä metriä syvän kraaterin pohjalla, te-

räsrakenteiden, trukkien ja
palkkien keskellä paavi ei
pitänyt puhetta, sen sijaan
hän luki rukouksen, katsoen
paivaalle sumun peittämien
pilvenpiirtäjien lomitse.

Ekumeniaa
Käyttäen epätavallisen voimakasta kieltä paavi Benedictus XVI sanoi ekumeenisessa rukoushetkessä, että
kristillinen todistus maailmassa on heikentynyt ei vain
jakaantumisten tähden vaan
myös sen tähden, että jotkin
yhteisöt ovat kääntäneet selkänsä kristilliselle traditiolle. Hän sanoi, että erityisesti
tarvitaan ”yhteyttä kirkkoon

Kardinaali Lopez Trujillo on kuollut
Paavillisen perheneuvoston
puheenjohtaja, kardinaali
Alfonso Lopez Trujillo on
kuollut 19. huhtikuuta. Perheneuvostoa hän oli johtanut vuodesta 1990 alkaen.
Kolumbialainen Lopez
Trujillo vihittiin papiksi
vuonna 1960, ja nimitettiin
Bogotán apulaispiispaksi
vuonna 1971 ja Medellinin arkkipiispaksi vuonna
1979. Hänestä tuli kardinaali vuonna 1983. Kardinaalin
hautajaismessu vietettiin

aikana, jolloin maailma on
kadottamassa sen, mikä on
pitänyt sitä pystyssä, ja tarvitsee vakuuttavan yhteisen
todistuksen evankeliumin
pelastavasta voimasta”.
Paavi tapasi 18. huhtikuuta noin 250 ekumeenisten
järjestöjen ja kahdentoista
kristillisen kirkkokunnan ja
yhteisön edustajaa iltarukouksessa Pyhän Joosefin kirkossa New Yorkissa. Hän
aloitti puheensa ylistämällä
Yhdysvaltojen kristittyjen
sitoutumista ekumeniaan ja
tunnustamalla, että heidän
teologisten keskustelujensa
saavuttama yhteisymmärrys on auttanut Vatikaania
ja sen virallisten keskustelujen osapuolia myöhemmin saavuttaamaan uutta
yhteisymmärrystä. Mutta
paavi Benedictus kohdisti
huomiota myös siihen, miten kristittyjen velvollisuuus
julistaa evankeliumin ilosanomaa kärsii tämän päivän
maailmassa.

Onnistunut matka
Kaiken kaikkiaan paavin
vierailua on pidetty hyvin
onnistuneena. Myös tapaaminen presidentti Bushin
kanssa samoin kuin vierailu
YK:n päämajassa osoittivat
Pyhän istuimen nauttivan
laajaa arvostusta kansainvälisen politiikan toimijoiden
keskuudessa. Olennaista
kuitenkin oli paavin sanoma
Yhdysvaltain katolilaisille:
on aika kääntää uusi, puhdas lehti kirkon historiassa.
KATT/VIS/CNS

Helsingin Piispalla ja
Redemptoris Mater -lähetysseminaarilla
on ilo kutsua Teidät ja perheenne

Pyhän Pietarin basilikassa
23.4. Sen lopuksi paavi
BeHIIPPAKUNNALLINEN LÄHETYSSEMINAARI
nedictus piti saarnan, jossa REDEMPTORIS
OSCAR MATER
MANUEL Sinchin,
KIRKKO SUOMESSA
hän muisteli edesmenneenKATOLINEN
MILKO
FRANCISCO Garcian ja
kardinaalin intoa ja tahtoa,
KRYSTIAN Kalinowskin
kun hän ”väsymättä pyrki
KUTSU
turvaamaan ja edistämään
DIAKONIKSI
VIHKIMISEEN
perheen ja kristillisen avioHelsingin Piispalla ja
liiton asemaa”, sekä sitä
lauantaina 10. toukokuuta 2008 klo 10:00
Redemptoris Mater -lähetysseminaarilla
”rohkeutta, jonka avulla hän on ilo kutsua Teidät ja perheenne
puolusti niitä ihmiselämän
Helsingin Pyhän Henrikin katedraalissa.
OSCAR MANUEL Sinchin,
arvoja, joista ei voi neuvo- MILKO FRANCISCO
Lämpimästi
GarcianTervetuloa!
ja
KRYSTIAN Kalinowskin
tella”.
Rauha hänen sielulleen.
Rehtori, vararehtori ja seminaarin yhteisö
KATT/VIS
DIAKONIKSI VIHKIMISEEN
10. toukokuuta 2008
klo 10:00
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Uskonnonvapaus
paavin teema YK:ssa
Paavi Benedictus XVI:n
puhe Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New
Yorkissa 18.4. keskittyi uskonnonvapauden yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.
Paavin mukaan todellinen
käsitys uskonnonvapaudesta on sellainen, että pidetään
”käsittämättömä sellaista
kantaa, että uskovat joutuisivat tukahduttamaan osan
itsestään, oman uskonsa,
voidakseen olla aktiivisia
kansalaisia. Ei pitäisi koskaan olla tarpeellista kieltää
Jumalaa, jotta voisi nauttia
itselle kuuluvista oikeuksista”.

Paavi sanoi myös, että
kun sekulaarinen ympäristö
käy vihamieliseksi uskontoa
kohtaan, ”uskontoon liittyvät oikeudet tarvitsevat
entistä enemmän suojelua,
jos niiden uskotaan ottavan
yhteen vallitsevan sekulaarin ideologian kanssa tai
enemmistön poissulkevien
uskonnollisten mielipiteiden kanssa”.
Uskonnonvapaus ei voi
tarkoittaa pelkästään ihmisten oikeutta omaan jumalanpalvelukseen. Pyhän isän
mukaan siihen kuuluu myös
se, että ”otetaan huomioon
uskonnon julkinen ulottu-

Benedikt XVI:s pilgrimsfärd
till Lourdes bekräftad
vuus ja siten myös uskovien
mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisen järjestyksen
rakentamiseen”.
Paavi totesi myös uuden
kiertokirjeensä sanoin: ”Jokaisen sukupolven tehtävä
on ryhtyä uudelleen työlääseen etsintään kohti oikeaa tapaa järjestää ihmisten
asiat” (Spe salvi, 25). ”Kristityille”, hän sanoi, ”tämä
tehtävä saa innoituksensa
siitä toivosta, joka on lähtöisin Jeesuksen Kristuksen
pelastavasta työstä”.
KATT/CNA/VIS

Katedraalille valtionavustusta 20 000€
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta sai valtion entistämisavustusta jälleen 20
000€. Tämä tarkoittaa sitä,
että olemme saaneet Museoviraston avustuksia yhteensä lähes 70 000€ mikä on tiettävästi suurin koskaan yhtä
kohdetta varten myönnetty
avustus.
Museoviraston päätös
perustuu yhteistyöhön Opetusministeriön, Museoviraston museoasiain toimiston,
maakuntamuseoiden, ympäristökeskuksen, Suomen
ev.lut Kirkkohallituksen,
Suomen Ortododoksisen
Kirkkohallituksen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.
Museovirasto myöntää
entistämisavustuksia historiallisesti/kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kulttuuriperintökohteille kerran
vuodessa. Keskimääräinen
avustussumma on noin
4000€. Saamamme avustussumman lisäksi poikkeuksellista on myös se, että
avustuksen saa ns. julkisyhteisö. Yleensä avustuksia
myönnetään vain yksityishenkilöille.
Rakennuksen entisöimistä tehtäessä Museovirasto

vaatii, että rakennuksen tai
alueen ominaisluonteen ja
historiallisen aitouden on
säilyttävä ja työ on tehtävä
perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin sekä
alkuperäisin tai niitä vastaavin materiaalein.
Entisöimisavustuksia
myönnetään vanhojen ja/
tai historiallisten kohteiden
entisöimiseen, jotta niiden
kulttuurihistoriallinen arvo
voitaisiin säilyttää. Pyhän
Henrikin katedraali on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde rakennustaiteellisin, kaupunkikuvallisin ja
historiallisin perustein. Pyhän Henrikin katedraalilla
on suojeltu mm. rakennussuojelulain nojalla. Samoin
kantakaupungin rakennussuojeluinventoinnin kokonaistarkistuksessa 1990-1991
niin kirkko kuin samalla
tontilla sijaitseva pappila ja
koko vehreää tonttia ympäröivä aita on arvotettu korkeimpaan arvoluokkaan.
Ullanlinnan kaupunginosa
on edelleen jo vuonna 1993
tunnustettu valtakunnallisesti merkittäväksi ympäristöksi selvityksessä ”Rakennettu kulttuuriympäristö:

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt (Ympäristöministeriö ja Museovirasto).
Lisäksi vuodelta 1981 olevassa asemakaavassa kirkkorakennus on suojeltu arkkimerkinnällä.
Viime syksynä havaittiin
Pyhän Henrikin katedraalin katossa ja kellotornissa
vaurioita jotka osoittautuivat luultua vakavimmiksi.
Mm. kellotornin tukipalkit
osoittautuivat täysin lahoiksi. Paikalle tullut remonttimies totesi muutama viikko sitten, että pahimmassa
tapauksessa korjaus tulee
maksamaan useita miljoonia euroja. Kirkossa ei ole
tiettävästi sen rakentamisen
jälkeen tehty minkäänlaista
peruskorjausta, mikä tulee
näin ollen seuraavien vuosien aikana ajankohtaiseksi.
Peruskorjaukset ovat parhaimmissakin tapauksissa
useiden miljoonien eurojen
luokaa.
Edellä mainitun perusteella on erityisen tärkeää
seurakuntalaisten ottaa osaa
seurakunnan ja hiippakunnan tukemiseen.
Anu Salminen

Uusi pappisseminaari Havannaan
Havannan arkkihiippakunta saa uuden pappisseminaarin. Italialaisen SIR-uutistoimiston mukaan uusi
seminaari pystyy ottamaan
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vastaan toistasataa opiskelijaa. Kyseessä on ensimmäinen uusi pappisseminaari
Kuubassa 50 vuoteen.
Uuden seminaarin raken-

nustyöt alkoivat heinäkuussa 2006. Seminaari sijaitsee
noin 15 kilometriä Havannan ulkopuolella.
KATT/CNA/SIR

Påve Benedikt XVI kommer
att göra en pilgrimsfärd till
Lourdes, i Frankrike. Den
franska biskopskonferensen
gjorde det officiella uttalandet och bekräftade Den Helige Faderns piligrimsfärd
från den 12 till den 15 sep-

tember med anledning av
150 årsminnet av miraklet i
Lourdes. Det blir påvens tionde apostoliska resa, som
förutom Lourdes ochså inkluderar Paris.
KATT/RV

”Guds levande ikoner”

– Benedikt XVI vigde 29 präster
Den 27 april vigde Benedikt
XVI 29 män från Roms stift
till prästerskapet. Det har
blivit en årlig tradition att
påven i rollen som Roms biskop viger stiftets prästkanditater. 13 av kandidaterna
kommer från Seminario
Romano, 9 från Redemptoris Mater, 3 från Oblati del
Divino Amore, 2 från Figli
della Croce och en från Collegio Capranica men inte
alla är italienare. Bland dem
finns det kandidater från
Haiti, Chile, Columbia, Paraguay, Frankrike, Indien
samt en diakon från Baghdad i Irak. Det understryker
den Romerska Kyrkans universalitet.
De vigdes av Benedikt
XVI vid Sankt Petrus grav
i Vatikanbasilikan och lovade att ge sina liv till Gud,
Hans Kyrka och Evangeliet.
De lovade även trohet mot
prästerskapet och lydnad
mot deras biskop, påven.
Det årliga firandet av detta
sakrament har blivit en inspirationskälla för många
unga seminarister världen
över.
Under den senaste tiden
har Benedikt XVI ofta återkommit till prästerskapets
innebörd. Om vi ser tillbaka
på påvens senaste predikningar märker vi, till exempel, hur han talade om prästerskapet under skärtorsdagens krismamässa. Den
Helige Fadern uttryckte det
enkelt när han sade: ”Två
funktioner definierar prästerskapet: att stå i Guds närvaro och att tjäna honom”.
Under samma predikan indikerade Benedikt XVI även
några nödvändiga personliga kvaliteter: ”en präst måste vara en uppriktig person,
vaksam, orädd och beredd

att genomgå vedermödor
för vår Herre”.
Under påvens resa till
U.S.A. återkom han ofta till
att tala om prästerskapet, i
synnerhet om kallelsen och
formationen. I ”The National Shrine” i Washington
D.C. klargjorde han framför
USA:s biskopar att antalet
seminarister aldrig bör ha
företräde till kvaliteten på
kandidaterna. Under presskonferensen på flygresan till
U.S.A. sade han till journalister att: “det är viktigare
att ha goda präster än att ha
många präster”.
Benedikt XVI förklarade
till alla unga amerikaner
samlade i Yankee Stadium
i New York att de måste:
”öppna sina hjärtan till
Herrens kall att följa honom
i prästerskapet och det religiösa livet”. Men för många
unga seminarister var Den
Helige Faderns mest uppmuntrande budskap den
predikan han höll på den
gröna gräsmattan i St. Josephs Seminary i Yonkers i
New York:
”Guds folk ser till er för
att finna heliga präster,
vilka genomgår en daglig
konvertering, vilka inspirerar andra att fördjupa sig
allt mera i det ecklesiastiska
livet. Jag manar er att fördjupa vänskapen med Jesus Den Goda Herden. Tala
hjärta mot hjärta med Honom. Förkasta varje frestelse
till skrytsamhet, karriärism
och högmod. Sträva efter ett
livsmönster som kännetecknas av barmhärtighet, kyskhet och ödmjukhet, i imitation av Kristus, Evighetens
Herde. Ni är kallade till att
vara hans levande ikoner”.
KATT/RV

Oremus
Mysterium fidei

Rukouksen
apostolaatti

Kristuksen uhrin, joka ylösnousemuksessa saa kruunauksensa, sakramentaalinen
uudelleentoistaminen pyhässä
messussa merkitsee aivan erityistä läsnäoloa, jota – Paavali
VI:n sanoja lainaten – ”kutsutaan ’todelliseksi’. Tämän tarkoituksena ei ole sulkea pois
muita läsnäolon muotoja aivan kuin ne eivät olisi ’todellisia’. Kysymys on läsnäolosta
täydellisessä merkityksessä,
substantiaalisesta läsnäolosta,
jonka myötä Kristus, Jumala
ja ihminen, on täydellisesti ja
kokonaan läsnä”. Trenton kirkolliskokouksen yhä ajankohtainen opetus lausuu: ”Leivän
ja viinin konsekraation kautta
leivän koko substanssi muuttuu Herramme Kristuksen
ruumiin substanssiksi ja viinin
koko substanssi hänen verensä substanssiksi. Tätä muuttumista pyhä katolinen kirkko
on soveliaasti ja asianmukaisesti kutsunut transsubstantiaatioksi”. Eukaristia on todella
mysterium fidei, meidän ajatuksemme ylittävä salaisuus, jonka
voi vastaanottaa vain uskossa,
kuten kirkkoisien opetukset
tästä jumalallisesta sakramentista usein muistuttavat. Pyhä
Kyrillos Jerusalemilainen kehottaa seuraavasti: ”Älä näe
leivässä ja viinissä niiden yksinkertaisia, luonnollisia elementtejä, koska Herra itse on
nimenomaan sanonut niiden
olevan hänen oma ruumiinsa ja
verensä: usko vahvistaa sinulle
tämän, vaikka aistit väittävätkin muuta”.

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.
Kesäkuu
Rukoilemme, että kristityt
kehittäisivät syvän ja henkilökohtaisen ystävyyden
Kristuksen kanssa, jotta he
pystyisivät välittämään hänen rakkautensa voimaa
kohtaamilleen ihmisille.
Rukoilemme, että Kanadassa kooontuva Kansainvälinen eukaristinen kongressi,
ohjaisi yhä syvempään eukaristian ymmärtämiseen,
eukaristian, joka on kirkon
sydän ja evankelioimisen
lähde.

Böneapostolatet

Paavi Johannes Paavali II:
Ecclesia de Eucharistia, 15

Maj
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.

Tänä vuonna katedraalin Corpus
Christi -messu ja kulkue järjestetään sunnuntaina 25.5. klo 10.00
alkaen. Juhla televisioidaan suorana
lähetyksenä.

Adoro te devote
Herre, dig jag tillber fast fördold du är.
Under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.

Helga minnesmåltid! När med vin och bröd
jag här firar minnet av hans offerdöd
får jag se och smaka Herrens ljuvlighet.
Må mitt liv bli helgat av hans helighet.

Känsel, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.
Vad du sagt, det tror jag helt och fullt och visst
ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.

Med en moders ömhet, Herre Jesus god,
renar du mitt hjärta i ditt eget blod.
Hela världens ondska kunde avtvådd bli
av en enda droppe, och var själ bli fri.

Korset dolde för oss din gudomlighet.
Här är du ej synlig i din mänsklighet.
Ändå ser min tro dig såsom Gud och man,
och jag ber med samma bön som rövaren.

Jesus, som jag skådar fast fördold du är.
Hör min längtans böner som jag frambär här.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.

Utan att som Tomas röra dina sår
tror jag: du är nära fast jag ej förstår.
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera pä ditt löftesord.

Helige Thomas av Aquin
(1224/1225–1274)

Vi ber, att jungfru Maria,
evangeliseringens stjärna
och apostlarnas drottning,
med moderlig kärlek leder
världens missionärer, liksom hon ledde apostlarna
när Kyrkan växte fram.
Juni
Vi ber, att de kristna utvecklar en djup och personlig
vänskap med Kristus, så att
de kan förmedla styrkan i
hans kärlek till de människor de kommer i kontakt
med.
Vi ber, att den internationella eukaristiska kongressen,
samlad i Quebec, Kanada,
hjälper oss att få en djupare
förståelse för att nattvarden
är det centrala i Kyrkan och
källan till all evangelisation.
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Pyhimys

Kuka voisi kertoa minulle, mikä on mieluisinta
Jumalalle, jotta voisin tehdä sen?
K

ateri Tekakwitha on ensimmäinen autuaaksi
julistettu Amerikan intiaani. Hän syntyi lähellä Auriesvillen kaupunkia New
Yorkin osavaltiossa vuonna
1656 mohawk-soturin tyttärenä. Siksi Kateri tunnetaan
myös ”mohawkien liljana”
ja ”Uuden Ranskan Genevievenä”. Katerin kristitty
äiti puolestaan oli toisten
intiaanien voittama sotasaalis, jonka Katerin isä pelasti. Perheeseen kuului myös
yksi poika.
Kun Kateri oli nelivuotias, hänen vanhempansa
ja veljensä kuolivat isorokkoon. Kateri joutui tätiensä
ja toisen klaanin johtoon
nousseen setänsä hoitoon.
Isorokko oli jättänyt jäljet
tytön kasvoihin ja ruumiiseen sekä heikentänyt hänen näköään tuntuvasti. Siitä huolimatta tädit yrittivät
jo varhain löytää Katerille
sopivaa tulevaa puolisoa.
Näihin suunnitelmiin Kateri
suhtautui hyvin kielteisesti.
Vuonna 1667 Quebecissä
oli solmittu rauha mohawkien ja ranskalaisten välillä.
Kolme jesuiittalähetyssaarnaajaa, isät Fremin, Bruyas

ja Pierron, vierailivat silloin
Katerin sedän luona ja viipyivät kylässä kolme päivää.
Heidän avullaan Kateri sai
ensimmäisen kosketuksen
kristinuskoon. Hän omaksui sen sydämeensä, muttei
vielä pyytänyt kastetta.
Vähän myöhemmin sedän klaani muutti Mohawkjoen pohjoispuolelle. Siellä
Kateri joutui keskelle verilöylyjä, irstautta ja muuta
mielettömyyttä, jotka hän
kesti osoittaen huomattavaa
hyveellisyyttä. Hänen elämänsä ei ollut vain tavanomaisten kristillisten hyveiden täyttämää, vaan sitä
leimasi kristillinen neitsyys:
päättäväisesti, toistuvasti ja
välillä suurta rohkeuttakin
osoittaen Kateri kieltäytyi
aviotarjouksista.
Kun Kateri oli 18-vuotias,
isä Jacques de Lamberville
otti vastuulle sen alueen
hoidon, jossa Katerin sedän
klaani asui. Häneltä Kateri
lopulta sai kasteen pääsiäisenä 1676. Siitä eteenpäin
Kateri harjoitti uskoaan
järkähtämättömästi huolimatta kaikista vaikeuksista
ja voimakkaasta vastustuksesta, jota hän sai osakseen

kyläläisiltä ja sukulaisiltaan. Toisten kristittyjen
intiaanien avustamana hänen onnistui vihdoin paeta.
Hän asettui asumaan Saint
Lawrence -joen varrella sijaitsevaan Caughnawaga-

Herra Jumala, sinä kutsuit autuaan
neitsyen Kateri Tekakwithan antamaan intiaanikansojen keskuudessa loistavan esimerkin elämän
viattomuudesta.
Yhteen ylistyslauluun liittyen
julistakoot sinun suuruuttasi ne
ihmiset, jotka kaikista heimoista,
kielistä ja kansakunnista hänen
esirukouksensa kautta ovat sinun
kirkkoosi kokoontuneet.
	Tätä pyydämme ... . Aamen.

nimiseen kylään, jossa hän
jakoi majan toisen kristityn
intiaaninaisen, Anastasia
Tegonhatsihongan kanssa.
Katerin elämä oli rukouksen ja katumusharjoitusten
täyttämää. Hänen hurskauttaan ja pyhyyttään arvostivat niin intiaanit, ranskalaiset kuin lähetyssaarnaajatkin. Yksi tuolla seudulla
työskennelleistä papeista
kertookin, että Kateri oli
liittynyt Kristukseen mitä
läheisimmällä tavalla.
Kateri antoi pysyvän neitsyyden lupauksen Herran
syntymän ilmoittamisen juhlapäivänä, 25. maaliskuuta
1679. Hänen toiveissaan oli
luostarin perustaminen lähinnä intiaaninaisia varten,
mutta katumusharjoitusten
heikentämänä hän ei saanut
siihen suostumusta edes
hengelliseltä neuvonantajaltaan, isä Pierre Cholonecilta. Tämän kerrotaan kannustaneen Kateria pitämään
parempaa huolta itsestään,
mutta saaneen vastaukseksi naurahduksen. Kateri oli
päättänyt tehdä näitä ”rakkauden tekoja” loppuun
saakka.
Katerin motoksi tuli lau-

se: ”Kuka voisi kertoa minulle, mikä on mieluisinta
Jumalalle, jotta voisin tehdä
sen?” Hän vietti paljon aikaa
pyhän sakramentin edessä
rukoillen polvistuneena
pienen kappelin kylmällä
lattialla. Talvimetsästyksen
aikaan hän teki metsään
oman pienen ”kappelin”
— kaivertaen ristinmerkin
puun runkoon. Sen edessä
lumeen polvistuneena hän
vietti pitkiä aikoja. Hän rakasti myös ruusukkoa, jota
hän aina piti mukanaan.
Kateri kuoli huhtikuun
17. päivänä vuonna 1680,
melkein päivälleen neljä
vuotta kasteensa jälkeen.
Hänen kerrotaan lausuneen
kuolinvuoteellaan viimeisinä sanoinaan: ”Jeesus, rakastan sinua.”
Paavi Johannes Paavali
II julisti Kateri Tekakwithan autuaaksi vuonna 1980.
Hänen muistopäiväänsä
vietetään Kanadassa 17.4. ja
Yhdysvalloissa 14.7. Häntä
pidetään muun muassa ympäristön ja luonnonsuojelun
suojelijana.
Marko Tervaportti

K EV ÄT R ET K I
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Paimenelta
Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n viesti
45:ntenä maailman kutsumusten päivänä 13. huhtikuuta 2008 (pääsiäisen 4. sunnuntai)

Kutsumukset Kirkon lähetystehtävän palveluksessa
Rakkaat veljet ja sisaret
1. Huhtikuun 13. päivänä 2008
vietettävän maailman kutsumusten rukouspäivän aiheeksi olen valinnut: Kutsumukset
Kirkon lähetystehtävän palveluksessa. Ylösnoussut Jeesus antoi apostoleille käskyn:
”Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni
kastamalla heitä Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen” (Matt.
28:12). Samalla hän vakuutti:
”Minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti”(Matt:28:20). Kirkko
tekee lähetystyötä yhteisönä ja
jokaisen jäsenensä kautta. Jos
jokainen kristitty on kasteen
ja vahvistuksen sakramenttien
perusteella kutsuttu antamaan
todistuksen ja julistamaan
evankeliumia, liittyy lähetystyö
erityisen läheisesti pappiskutsumukseen. Tehdessään liiton
Israelin kanssa Jumala uskoi
profeetan ja papin tehtävän
tietyille valituille miehille, jotka hän kutsui ja lähetti kansan
keskuuteen omassa nimessään.
Näin hän teki esimerkiksi Mooseksen kohdalla: ”Mene siis,
minä lähetän sinut faraon luo.
Sinun on vietävä minun kansani [...] pois Egyptistä. [...] Kun
olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella” (2.
Moos. 3:10,12). Sama tapahtui
profeettojen kohdalla.
2. Isillemme tehdyt lupaukset
toteutuivat Jeesuksessa Kristuksessa. Vatikaanin toinen
kirkolliskokous sanoo asiasta:
”Jumalan Poika tuli siis Isän lähettämänä, hänen, joka Kristuksessa valitsi meidät ennen maailman perustamista ja ennalta
määräsi meidät lapsikseen […]
Täyttääkseen Isän tahdon Kristus perusti maailmaan taivasten valtakunnan, ilmoitti meille
hänen salaisuutensa ja toteutti
lunastuksen kuuliaisuutensa
kautta” (Dogmaattinen konstituutio Lumen gentium, 3). Kun
Jeesus julkisen elämänsä alussa
saarnasi Galileassa, hän valitsi
muutamia opetuslapsia lähimmiksi työtovereikseen messiaanisessa tehtävässä. Sanoessaan
ruokkimisihmeen yhteydessä
apostoleille: ”Antakaa te heille syötävää” (Matt. 14:16), hän
rohkaisi heitä huolehtimaan ihmisjoukon tarpeista. Hän halusi antaa ihmisille ruokaa, jotta
he eivät jäisi nälkäisiksi. Mutta
hän halusi myös jakaa heille
ruokaa, joka “antaa ikuisen elämän” (Joh. 6:27). Hänen kävi
sääliksi ihmisiä, sillä kun hän
kulki kaupungeissa ja kylissä,
hän kohtasi ihmisjoukot kiu-

sattuina ja avuttomina, ”kuin
lammaslauma paimenta vailla”
(vrt. Matt. 9:36). Tästä rakkauden katseesta hehkui pyyntö
opetuslapsille: “Pyytäkää siis
herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen”
(Matt. 9:38). Niin hän lähetti
tarkoilla ohjeilla varustettuina
nuo kaksitoista ensin “Israelin
kansan eksyneiden lammasten luo”. Jos me pysähdymme
mietiskelemään tätä Matteuksen evankeliumin tapahtumaa, jota yleensä kutsutaan
lähetyskäskyksi, tunnistamme
kaikki ulottuvuudet, jotka ovat
olennaisia kristittyjen yhteisön
lähetystyössä silloin, kun se haluaa pysyä uskollisena Jeesuksen esimerkille ja opetukselle.
Vastaaminen Herran kutsuun
merkitsee sitä, että harkiten ja
vaatimattomasti kohtaa myös
jokaisen vaaratilanteen, jopa
kidutuksen, koska ”ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä”
(Matt. 10:24). Tultuaan yhdeksi
Mestarinsa kanssa opetuslapset eivät julista enää yksin Taivasten valtakuntaa, vaan Jeesus itse toimii heidän kauttaan:
”Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa
minut vastaan, ottaa vastaan
sen, joka on minut lähettänyt”
(Matt. 10:40). Vielä enemmän:
he saarnaavat todellisina todistajina, joilla on ”varustuksena
voima korkeudesta” (Luuk.
24:49),”parannusta ja syntien
anteeksiantamista” (Luuk.
24:47) kaikille kansoille.
3. Juuri siksi näitä kahtatoista
kutsutaan ”apostoleiksi”, koska Herra oli lähettänyt heidät
maailmaan julistamaan evankeliumia Kristuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen todistajina.
Pyhä Paavali kirjoittaa Korintin
kristityille: ”Me sen sijaan – tarkoittaen apostoleita – julistamme ristiinnaulittua Kristusta”
(1. Kor. 1:23). Apostolien teot
näkee evankeliointiprosessissa
hyvin tärkeän osan kuuluvan
myös niille muille opetuslapsille, jotka lähetyskutsumuksensa myötä johdatettiin joskus
hyvinkin tuskallisiin tapahtumiin. Heidät esimerkiksi saatettiin karkottaa omasta maastaan vain siksi, että he olivat
Jeesuksen seuraajia (vrt. Ap.t.
8:1-4). Pyhä Henki salli tämän
koettelemuksen muuttua armon tapahtumaksi, koska sillä
tavalla Herran nimeä julistettiin
muiden kansojen keskuudessa
ja kristittyjen yhteisö laajeni.
Luukas kirjoittaa Apostolien teoissa miehistä ja naisista, jotka
”ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuk-

sen Kristuksen nimen tähden”
(15:26). Ensimmäisenä heidän
joukossaan on epäilemättä Paavali Tarsolainen, jonka Herra
itse kutsui olemaan oikea apostoli. Paavalin, kaikkien aikojen
suurimman lähetystyöntekijän
tarina tuo monella tapaa esiin
sen yhteyden, mikä on kutsumuksen ja lähetystehtävän välillä. Kun jotkut väittivät, että
hän ei ollut saanut valtuutusta
apostolaattiin, hän vetosi toistuvasti juuri siihen kutsuun,
jonka hän oli saanut suoraan
Herralta (vrt. Room. 1:1, Gal.
1:11-12, 15-17).
4. ”Kristuksen rakkaus pakotti”
apostolit liikkeelle alusta alkaen, niin kuin myöhemminkin,
vrt. 2. Kor. 5:14). Kirkon uskollisina palvelijoina, Pyhän Hengen toimintaan mukautuen, lukemattomat lähetystyöntekijät
ovat vuosisatojen aikana seuranneet ensimmäisten opetuslasten jalanjäljissä. Vatikaanin
toinen kirkolliskokous toteaa:
”Vaikka jokaisen Kristuksen
opetuslapsen velvollisuus on
omalta osaltaan kylvää uskoa,
niin Kristus valitsee opetuslasten joukosta yhä uudelleen,
keitä hän itse haluaa olemaan
hänen tykönään ja lähettääkseen heidät julistamaan evankeliumia kansoille (vrt. Mark.
3:13-15)” (Dekreetti Ad gentes,
23). Toisin sanoen Kristuksen
rakkaus täytyy välittää veljille esimerkein ja sanoin, koko
elämällä. Kunnioitettu edeltäjäni Johannes Paavali II kirjoitti:
”Lähetystyöntekijöiden erityinen kutsumus ”elämän ajaksi”
säilyy edelleen voimassa; se on
malli Kirkolle lähetystyöhön
sitoutumisesta. Se vaatii jatkuvaa, perinpohjaista itsensä
antamista, uusia ja rohkeita
ponnisteluja”. (Kiertokirje Redemptoris missio, 66)
5. Niiden joukossa, jotka omistautuvat kokonaan evankeliumin palvelukseen, on erityisesti pappeja, jotka on kutsuttu
julistamaan Jumalan sanaa,
viettämään sakramentteja,
eritoten eukaristiaa ja parannuksen sakramenttia. Heidän
joukossaan on pappeja, jotka
ovat sitoutuneet auttamaan
kaikkein vähäisimpiä, sairaita,
kärsiviä, köyhiä ja koettelemuksissa eläviä. Monet elävät
seuduilla, joissa tähän päivään
mennessä eivät kaikki ole kohdanneet Jeesusta Kristusta.
Lähetystyöntekijät julistavat
ensimmäistä kertaa näille ihmisille Kristuksen pelastavaa
rakkautta. Tilastot osoittavat,
että kastettujen määrä nousee
joka vuosi näiden pappien pas-

toraalien työn ansiosta, sillä he
ovat kokonaan omistautuneet
veljiensä pelastumiseen. Noille
uskon lahjana (fidei donum) lähetetyille papeille on annettava
tässä kohden erityinen kiitos,
kun he uskollisesti ja auliisti
rakentavat yhteisöä Jumalan
sanaa julistamalla ja Elämän
leipää murtamalla, suunnaten
kaiken energiansa palvelemaan kirkon lähetystehtävää.
Kiittäkäämme Jumalaa kaikista
niistä papeista, jotka ovat kärsineet – jopa uhranneet elämänsä - palvellakseen Kristusta [...]
He ovat antaneet koskettavan
todistuksen, joka voi innoittaa monia nuoria seuraamaan
Kristusta ja antamaan elämänsä toisten hyväksi ja löytämään
todellisen elämän” (Apostolinen kehotuskirje Sacramentum
caritatis, 26).
6. Kirkossa on aina ollut monia miehiä ja naisia, jotka Pyhän Hengen työn innoittamina valitsevat evankeliumin
mukaisen elämän radikaalilla
tavalla antaessaan puhtauden,
köyhyyden ja kuuliaisuuden
lupaukset. Tällä suurella joukolla kontemplatiivisiin ja
aktiivisiin sääntökuntiin kuuluvia miehiä ja naisia on ollut
”erittäin suuri osuus maailman
evankelioinnissa” (Ad gentes,
40). Kontemplatiivisiin sääntökuntiin kuuluvat rukoilevat
lakkaamatta koko ihmiskunnan puolesta niin yksityisesti
kuin yhteisöinäkin. Aktiivisiin
sääntökuntiin kuuluvat tuovat
monenlaisella karitatiivisella
toiminnallaan kaikille elävän
todistuksen Jumalan rakkaudesta ja armahtavaisuudesta. Viitaten näihin aikamme
apostoleihin Jumalan palvelija
Paavali VI sanoi: ”Sääntökuntaelämänsä vuoksi he ovat
täysin vapaat ja halukkaat jättämään kaiken julistaakseen
evankeliumia maailman ääriin
saakka. He ovat yritteliäitä, ja
heidän apostolaattinsa on joskus ihailtavan omintakeista
ja nerokasta. He elävät kokonaan kutsumukselleen: heitä
on lähetystyön eturintamassa
ja he uhraavat terveytensä ja
henkensäkin. Kirkko on näille sääntökuntalaisille paljosta
kiitollinen” (Apostolinen kehotuskirje Evangelii nuntiandi, 69).

kuin aikuisillekin. On tärkeää,
että uskovissa säilyy elävänä
tietoisuus lähetystehtävästä ja
yhteenkuuluvuus maailman
kansojen kanssa. Uskon lahja kutsuu kaikki kristityt yhteistyöhön evankelioinnissa.
Tämän ymmärtämistä pitää
ravita saarnalla ja katekeesilla,
liturgialla ja jatkuvalla kasvattavalla rukouksella. Sitä pitää
lisätä vieraanvaraisuudella, armeliaisuudella ja hengellisellä
myötäelämisellä harkintaa ja
arvostelukykyä käyttäen. Se
pitää ottaa huomioon myös
pastoraalisessa suunnittelussa,
jossa huolenpito kutsumuksista on olennainen osa.
8. Ainoastaan hyvin viljellyssä
maaperässä voi kukoistaa kutsumus pappeuteen tai sääntökuntaelämään. Itse asiassa
sellaiset kristilliset yhteisöt,
jotka elävät syvästi todeksi kirkon mysteeriin kuuluvaa lähetyksen ulottuvuutta, eivät ole
koskaan sisäänpäin lämpiäviä.
Lähetystehtävä, jumalallisen
rakkauden todistus, tulee erityisen tehokkaaksi silloin, kun
se on yhteisöllistä, ”jotta maailma uskoisi” (vrt. Joh. 17:21).
Juuri kutsumusten lahjaa Kirkko rukoilee Pyhältä Hengeltä
päivittäin. Neitsyt Marialta,
apostolien kuningattarelta,
kirkkoyhteisö oppi alusta pitäen anomaan Herralta uusien
apostolien kukoistusta. He oppivat tietämään kuinka elää todeksi se usko ja rakkaus, mikä
on välttämätöntä lähetystyössä.
9. Uskon tämän pohdintani
kaikkien Kirkon yhteisöjen
käsiin, niin että ne voivat ottaa
sen omakseen ja ennen kaikkea
saada siitä innoitusta rukoukseensa. Samalla rohkaisen niiden sitoutumista, jotka uskoen
ja antaumuksella työskentelevät kutsumusten hyväksi. Koko
sydämestäni lähetän kouluttajille, katekeetoille ja kaikille,
erityisesti nuorille heidän matkallaan kutsumustiellä, apostolisen siunaukseni.
Vatikaanista joulukuun
3. päivänä 2007
Paavi Benedictus XVI

7. Jotta Kirkko voisi jatkaa
Kristuksen sille uskomaa lähetystehtävää ja jotta evankeliumin julistajia olisi riittävästi
- sillä maailma tarvitsee heitä
kipeästi - on ensiarvoista, että
kristilliset yhteisöt opettavat
uskoa jatkuvasti niin lapsille
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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, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
10.5. la 10.00 diakoniksi vihkiminen, 17.40 vesper, 18.00 helluntain aattomessu ja kirkkoonottaminen
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
12.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
17.5. la 10.00–13.00 lastentarhan kevätjuhla
seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu ruotsiksi ja ensikommuunio/Mässa på svenska med första
kommunion, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
24.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: 10.00 juhlamessu ja kulkue, Huom. ei
11.00 messua, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
27.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
30.5. pe 15.30 lastentarhan lasten siunaaminen,
18.00 Silvia Bertozzin vihkiminen vihkiytyneiden neitsyiden säätyyn
31.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
7.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa. Ruusukko keskiviikkoisin ja
adoraatio perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin
27.8. asti.
diaspora
Porvoo 18.5. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko) 25.5. su 16.00

iltamessu
24.5. la 18.00 iltamessu
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, eukaristinen kulkue Pyhän Henrikin
kirkossa päämessun jälkeen, 18.00 iltamessu
30.5. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 iltamessu
31.5. la 18.00 iltamessu
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 13.00 piispanmessu ja vahvistuksen
sakramentti saksaksi/Messe auf Deutsch,
16.00 messu unkariksi/Mass in Hungarian,
18.00 iltamessu
7.6. la 11.30 messu saksaksi (ensikommuunio)/
Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa 8.6.–31.8.

9.5. pe 18.00 messu Kiteellä
10.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
11.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
17.5. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00
Mass in English
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu
22.5. to 14.00 seniorien kokous
24.5. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in
English
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhla: 10.30 päämessu ja adoraatio, 16.00 messu
Kuopiossa
30.5. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
31.5. la 18.00 Mass in English
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 päämessu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 päämessu

Turku

Kesäkussa, heinäkuussa ja elokussa ei messuja
diasporassa.

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.
11.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 14.00 messu Eurajoella, 17.00 messu Kankaanpäässä, 18.30 Mass
in English
13.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.5. pe 18.00 messu Porissa
17.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen
sakramentti, 18.30 Mass in English
20.5. ti 19.00 informaatiokurssi
22.5. to 18.00 adoraatio, 18.30 autuaan Hemmingin juhlamessu
24.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhla: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu,
12.00 messu Vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu
latinaksi
6.6. pe 17.00 messu Porissa
7.6. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
Vietnamiksi, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 17.5., 7.6. la 10.00
Eurajoki: 11.5., 25.5. su 14.00
Kankaanpää: 11.5. su 17.00
Pori: 16.5. pe 18.00, 6.6. pe 17.00

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 18.00 iltamessu. Ti, to,
pe 18.00 iltamessu, ma, ke 7.30 aamumessu.
Kuukauden 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to
ja la 17.30–18.00. Confessions Tues.,Thurs., Sat.
17.30–18.00.
10.5. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu, 18.00 kirkkoonottaminen
Pyhän Henrikin kirkossa
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
17.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi, 18.00 iltamessu
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (ensikommuunio), huom. 12.00 messu vietnamiksi, 18.00
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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.

diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu
32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 10.5.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
10.5.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 11.5.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la
11.00 (uskonnonopetus 9.45): 24.5.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 25.5.
lasten uskonnonopetus Jyväskylässä:
17.5.
seniorit:
22.5..

Tampere

sä. 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.
10.5. la 13.00 perhemessu
11.5. su helluntaisunnuntai: 11.00 juhlamessu
15.5. to 18.00 iltamessu
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 18.00 juhlamessu
22.5. to 18.00 iltamessu
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhla: 11.00 juhlamessu, lasten ensikommuunio ja
seurakunnan nimikkojuhla
29.5. to pyhä Ursula: 18.00 messu
30.5. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
31.5. la 18.00 iltamessu
1.6. su kirkkovuoden 9 sunnuntai: 11.00 messu
5.6. to 18.00 iltamessu
6.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00 messu
diaspora
Lappeenranta (ort. kirkko): 18.5. klo 12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20):
11.5. klo 16.00
uskonnonopetus
Kouvola: 10.5. klo 11-13, messu klo 13.00

Oulu
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.
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
17.5. la 10.30 ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu ja
ensikommuunio, 14.00 messu puolaksi, 18.00
Messu englanniksi/Mass in English
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhla: 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su 1.6.
klo 15.00
Kokkola (Oravankatu 29): su 8.6. klo 18.00
Kurikka: la klo 18.30: 17.5., 31.5., 14.6.
Lapua: la klo 9.00: 31.5., 14.6.
Pietarsaari (Kappelitie 5) la klo 12: 17.5., 31.5.,
14.6.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 17.5., 31.5.,
14.6.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsis-

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Isä Paolon gsm 045-1226365. Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.catholic.fi
Su 11.15 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.
11.5. su helluntaisunnuntai: 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä
18.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
25.5. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
1.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
diaspora
Tornio: 18.5., 1.6. klo 17.00
Raahe: 25.5. klo 17.00
Rovaniemi: 11.5., 10.6. klo 17.30

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

Katolinen tiedotuskeskus

na. Kysy Ålandsresorista.
Hiippakuntapäivänä 16.8. on Stella Marisissa
maassamme toimivien sitoutuneiden maallikoiden näyttelyt ja esittelyt.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

Gregorius-yhdistys

Keskukset

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.

Stella Maris

Karmeliittamaallikot

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.

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

Studium Catholicum

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

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

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.
Studium Catholicumin remontti on saatu päätökseen. Remontin jälkeiset järjestelytyöt jatkuvat. Kirjasto avataan syyskuussa. Kirjoja voi
lainata ottamalla puhelimitse yhteyttä.
Kappelissa on juhannukseen saakka laudes ja
messu maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.

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

Kirjallisuuspiiri

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

Tapahtumia

Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Katso tarkemmin seurakunnan ilmoitustaululta.

Academicum Catholicum

Pyhän Henrikin Seura

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.

Pyhän Henrikin seuran vuosikokous pidettiin
9.4.2008. Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
uudet. Seuran raha-asiat todettiin hyvin hoidetuiksi ja asiallisiksi. Seuran hallitus:Tuula Luoma
(pj), Luz Arlegui, Sophia Arlegui, Salud Mendoza,
Marko Pitkäniemi, Marja-Leena Rautakorpi,Tarja Wartiainen.Varajäsen: Solveig Winter. Rahastonhoitaja: Pertti Ylinen.

Lauantaina 24.5. teemme retken yhdessä
P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen
kanssa. Ks. erillistä ilmoitusta./Den 24 maj gör
vi en utflykt med St. Henriks sällskap och Teresaföreningen.

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

HUOM! Seuran tilinumero on muuttunut. Uusi
numero ilmoitetaan seuraavassa Fideksessä,
seurakuntalehti Sanctus Henricuksessa sekä
ilmoitustaululla.

Kiitos!

Hartausohjelmat
Aftonandakt 14.5. kl. 19.20 Eva Airava (repris)
Aftonandakt 5.6. kl. 19.20 Caterina Stenius
Aftonandakt 12.6. kl. 19.20 Caterina Stenius
TV-messu (Corpus Christi) 25.5. Pyhän Henrikin katedraalista, Huom! klo 10.00 (suora
lähetys)
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

Sydämelliset kiitoksemme kaikille niille, jotka ovat auttaneet meitä kirkkokahveilla sunnuntaisin Pyhän Henrikin
seurakunnassa. Apuanne tarvitaan edelleenkin!
We thank you all, who have helped us
with church-coffee on Sundays in Saint
Henry’s. Your help is still needed and
welcome!
Salud ja Marja-Leena

SEkalaista

SENIORIT
Kevätretki Porvooseen
tiistaina 20.5.
Retken ohjelma:
Pyhä messu klo 12 (huom. aika!) Pyhän Henrikin katedraalissa.
	Messun jälkeen n. klo 12.40 bussi lähtee
Pyhän Henrikin aukiolta.
Porvoossa lounas (n. 7 euroa), pieni kiertoajelu ja lopuksi vierailu Maria de Lisitzinin
luona. Palaamme takaisin Helsinkiin n. klo
17.00.
	Ilmoittautumiset 12.5. mennessä Marja-Leenalle puh. 050-340 9167. Tarkempia
tietoja matkan hinnasta ilmoitustauluilla
kirkossa ja srk-salissa.

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!

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
6.6.–10.8. on toimitettava viimeistään 23.5. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Vihkiytyneiden neitsyiden sääty
— Ordo Consecratarum Virginum

Toukokuun 30. päivänä Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ vihkii Silvia Bertozzin vihkiytyneiden neitsyiden säätyyn.
Seuraavassa vihittävä itse kertoo, mistä oikein on kysymys.
Haluaisin aloittaa paavi Johannes Paavali II:n kehotuskirjeellä vihitystä elämästä.
Seuraavassa on katkelmia
postsynodaalisesta apostolisesta kehotuskirjeestä Vita
Consecrata (Vihitty elämä).

I
Hengen työ vihkiytyneen elämän monissa
muodoissa
Emmekö muistaisi kiitollisina Henkeä kohtaan niitä
monia eri vihityn elämän
muotoja, jotka hän on nostanut esiin kautta historian
ja jotka yhä nykyään vaikuttavat kirkossa? Niitä
voidaan verrata monihaaraiseen kasviin, jonka juuret
ulottuvat evankeliumiin ja
joka tuottaa runsasta hedelmää kaikissa kirkon elämän
vaiheissa. Mikä harvinainen
rikkaus! (VC, 5)

Neitsyiden sääty
On ilon ja toivon lähde saada todistaa ajassamme vanhan neitsyiden säädyn uutta
kukoistusta, säädyn, joka on
tunnettu kristillisissä yhteisöissä apostolien ajoista alkaen. Hiippakunnan piispan
vihkiminä nämä naiset saavuttavat erityisen yhteyden
kirkkoon, jota he sitoutuvat
palvelemaan eläen maailmassa. Joko yksin tai liittyneinä toisiin he ovat erityinen eskatologinen kuva siitä
taivaallisesta morsiamesta
ja tulevasta elämästä, kun
kirkko lopulta elää täysin
rakkauttaan Kristukseen,
Ylkään. (VC, 7)

Uusi ja erityinen vihkiminen
Kirkon traditiossa hengellistä lupauksenantoa on pidetty erityisenä ja hedelmällisenä syventymisenä kasteessa
saatuun vihkimiseen, koska
se on keino, jolla jo kasteessa aloitettu läheinen liittyminen Kristukseen kehittyy
täydemmässä, selvemmässä
ja aidommassa muuttumisessa hänen kaltaisekseen
evankelisten neuvojen mukaisen lupauksenannon
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kautta. Tämä jälkimmäinen
vihkiminen kuitenkin eroaa
erityisellä tavalla kasteen
vihkimisestä, eikä ole välttämätön jatko sille. Tosiasiassa
kaikki Kristuksessa uudesti
syntyneet on kutsuttu elämään - Hengen lahjan antamalla voimalla - elämänmuotoonsa kuuluvaa siveyttä, kuuliaisuutta Jumalalle
ja kirkolle ja kohtuullista
irrottautumista maallisista
rikkauksista: sillä kaikki on
kutsuttu pyhyyteen, joka on
rakkauden täydellisyyttä.
Mutta kaste itsessään ei
sisällä kutsua selibaattiin
tai neitsyyteen, omaisuudesta kieltäytymiseen tai
kuuliaisuuteen esimiehelle evankelisten neuvojen
tarkoittamassa muodossa.
Evankelisiin neuvoihin liittyvä lupauksenanto edellyttää siten Jumalalta saatua
erityistä lahjaa, jota ei anneta kaikille, niin kuin Jeesus
itse tähdentää puhuessaan
vapaaehtoisesta naimattomuudesta (vrt. Matt. 19:1012). Tähän kutsuun sitä
paitsi liittyy erityinen Pyhän Hengen lahja, niin että
vihkiytyneet henkilöt voivat
vastata saamaansa kutsuun
ja tehtävään. Sen tähden,
kuten idän ja lännen liturgiat todistavat monastisten
tai hengellisten lupausten
rituaalissa, kirkko pyytää
Pyhän Hengen lahjaa niiden ylle, jotka on valittu,
ja yhdistää heidän uhrinsa
Kristuksen uhriin. Evankelisten neuvojen mukainen
lupauksenanto on myös
vahvistuksen sakramentin
armon kehittymistä, mutta se ylittää vahvistuksessa
vastaanotetun vihkimisen
vaatimukset Hengen erityisen lahjan voimasta, lahjan,
joka avaa tien uusiin mahdollisuuksiin ja pyhyyden
hedelmiin sekä apostoliseen
työhön. (VC, 30)

Elävä kuva kirkosta
morsiamena
Vihityssä elämässä erityinen
tärkeys kiinnittyy ajatukseen
avioliitosta, mikä tuo mieleen kirkon velvollisuuden
olla täysin ja yksinomaan
omistautunut Sulhaselleen,

Peter von Cornelius:Ymmärtäväiset ja tyhmät neitsyet.

jolta kirkko saa kaiken hyvän. Tällä avioliiton ulottuvuudella, joka on osa kaikkea vihkiytynyttä elämää,
on erityinen merkitys niille
naisille, jotka löytävät siinä
naisellisen identiteettinsä ja
ikään kuin erityisen luonteen suhteessaan Herraan.
(VC, 34)
Katolisen kirkon katekismuksessa mainitaan seuraavanlaiset muodot evankelisten neuvojen kautta
Jumalalle vihittyä elämää:
erakkoelämä, vihkiytyneet
neitsyet, sääntökuntaelämä,
maallikkoinstituutit ja apostolisen elämän yhteisöt.

II
Maailmassa elävät vihkiytyneet neitsyet: yksityisen vihkiytymisen
muoto
Neitsyeksi vihkiminen on
yksi vanhimpia kirkon
sakramentaaleja, ja yksi
Vatikaanin II kirkolliskokouksen hedelmiä oli tämä
maailmassa elävien neitsyiden siunaamisen uudelleen
käyttöön ottaminen. Riitin
julkaiseminen tapahtui 30.
toukokuuta 1970.
Tämän sakramentaalin
kautta neitsyt, joka on Jumalalle uudistanut lupauksensa olla pysyvästi neitsyt,

asetetaan erilleen pyhänä
henkilönä, joka kuuluu vain
Jumalalle. Pyhittämisessä toimeenpanijana on itse
Jumala, joka vastaanottaa
neitsyen lupauksen ja tekee
sen hengellisesti hedelmälliseksi Pyhän Hengen työn
kautta.
Tämä sakramentaali on
varattu hiippakunnan piispalle. Vihkiytynyt neitsyt
ottaa sisäisesti osaa kirkon
luonteeseen ja tehtävään:
hän on elävä kuva kirkon
rakkaudesta Ylkäänsä kohtaan osallistuessaan hänen
pelastavaan tehtäväänsä.
Vihkiytynyt neitsyt, joka
elää maailmassa, on itsessään merkki ratkaisevasta
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oppaansa. Vihkimisensä
tähden hän on velvollinen
rukoilemaan hiippakunnan ja sen papiston puolesta. Hiippakunta ei ole
hänestä vastuussa taloudellisesti. Sopivan valmistusajan jälkeen ja piispan
hyväksymisen saatuaan
kandidaatti liittyy neitsyitten säätyyn vihkimisessä,
jonka piispa toimittaa.
Maailmassa elävä vihkiytynyt neitsyt on kirkkolain kaanonin 604 mukaan peruuttamattomasti
”vihitty Jumalalle, salaisesti kihlattu Kristukselle
ja omistettu palvelemaan
kirkkoa, silloin kun hiip-

pakunnan piispa vihkii
hänet hyväksytyn liturgisen riitin mukaisesti”.
Vihkiytynyt neitsyt
osallistuu messuun joka
päivä, rukoilee hetkipalveluksen ja käyttää paljon aikaa henkilökohtaiseen ru-

koukseen. Hän voi valita,
mitä kirkon hyväksymää
spiritualiteettia hän haluaa seurata. Tällä hetkellä
maailmassa on noin 3000
vihkiytynyttä neitsyttä.

Neitsyiden säätyyn
vihkiminen Suomessa
Olen syntyjäni italialainen
ja olen elänyt Suomessa viimeiset kaksitoista
vuotta. Italialaisena olen
kastettu katolisessa kirkossa ja olen koko ikäni
kuulunut kirkkoon. Elin
Italiassa valmistumiseeni
saakka, jolloin minusta

tuli sähköinsinööri M.Sc.
Työelämäni alkoi Suomessa, Espoossa, yhtenä
monista Nokiaan työhön
tulleista ulkomaalaisista.
Siihen aikaan pohdin tulevaa elämääni ja mahdollista avioliittoa kuten monet
muutkin, mutta Jumala
yllätti minut. Kutsu vihkiä elämäni Jumalalle saavutti minut keskellä arkielämää työskennellessäni
ulkomailla, kun osallistuin
messuun pienessä kirkossa Irvingissä, Teksasissa.
Palattuani kotiin en tiennyt, missä muodossa kutsumukseni tulisi toteuttaa,
ja aloin tutkia olemassaolevia erilaisia vihkiytymisen muotoja. Etsiessäni
sain kokemusta kahdesta
maallikkoinstituutista, Italiassa ja Portugalissa, jotka
liittyivät dehoniaaniseen
perheeseen. Ja koska minua veti puoleensa myös
lähetystyö, olin Mosambikissa, Afrikassa, vapaaehtoisena opettajana eräässä
Pyhän sydämen pappien
ylläpitämässä koulussa.
Hengellisen elämäni pysyvä alue on aina ollut
Pyhän sydämen dehoniaaninen spiritualiteetti;
Pyhä sydän on aina ollut
ohjaajani ja mestarini.
Kutsumus tähän kauniiseen muotoon vihkiytynyttä elämää ja lupaukseen
pysyvästä neitsyydestä on
kypsynyt hengellisen harkinnan prosessissa ja valmistautumisessa hengellisen ohjauksen avulla.
Vihkiytymisen riitti
muistuttaa avioliittoon
vihkimistä, mutta tässä
tapauksessa neitsyt kihlataan Jeesukselle, hänen
Sulhaselleen.
Ja nyt voin iloiten ja Jumalalle kiitollisena ilmoittaa, että Suomessa vietetään ensimmäisen kerran
neitsyeksi vihkimisen riittiä, jonka piispa Józef Wróbel toimittaa, toukokuun
30. päivänä, joka on Pyhän
sydämen juhlapyhä. Tämä
vihkiytyminen rikastuttaa
hiippakuntaamme tällä
vihkiytyneen elämän uudella muodolla.
Silvia Bertozzi

Elämän kulttuuri totuuden kulttuurina (osa 1/2)
Elämän kulttuuri on aina kulttuuria, joka perustuu totuuteen
– siis kultuuria, joka ei tee myönnytyksiä totuuden hinnalla,
joka vaalii sitä, mikä on todella arvokasta. Se, että elämme
kuoleman kulttuurin ympäröiminä todistaa siis samalla perinpohjaisesta totuuden kriisistä.
Kuoleman kulttuurille on ominaista sen tukeutuminen ihmisten haluttomuuteen tuntea totuus. Voimme ihmetellä,
miksi ihmeessä joku ei haluaisi tietää totuutta. Syy tähän
on kuitenkin selvä: totuus voi olla valtavan vaativa. Totuus
asettaa rajoituksia vapaudellemme toimia, miten ikinä haluamme, ja näin se rajoittaa henkilökohtaisten halujemme
toteutumista. Usein ihmiset joutuvat valitsemaan toimivatko sen mukaan, minkä tietävät oikeaksi, vai valitsevatko
sen, mitä mieluummin haluaisivat tehdä. Tämän vaikean
valinnan voisi sivuuttaa, jos jotenkin välttyisi totuuden tuntemiselta. Usein ihmiset kieltäytyvät esimerkiksi katsomasta
abortoitujen vauvojen kuvia sen varjolla, että eivät halua
ajatella niin kamalia asioita. Samanaikaisesti he antavat hiljaisen hyväksyntänsä sille laillistetulle syntymättömien lasten teurastukselle, jota jatketaan yhteiskunnassamme joka
ikinen päivä. Tosiasiassa ihmiset eivät halua tietää totuutta
abortista, sillä muuten he alkaisivat tuntea olonsa epämiellyttäväksi ja syylliseksi, jos eivät tekisi mitään tämän julmuuden lopettamiseksi.

Elämän kulttuuri

kutsumuksesta. Hän ei ole
muka-sääntökuntalainen
eikä hänen kutsumuksensa ole vaihe kuulumisessa
hengelliseen instituuttiin
tai kongregaatioon. Kuitenkin hän on vihkiytynyt
henkilö ja piispa on hänen

Sama pätee myös moniin ehkäisyvälineisiin. Noin kuukausi sitten
Virossa julkaistiin internetsivut, jotka kuvaavat tarkasti syntymättömän ihmisen kehityksen sekä kertovat, mitä abortissa tapahtuu.
Muiden asioiden ohella sivuilla kerrotaan myös, että vaikka tätä
harvoin mainitaan julkisesti, monilla ehkäisyvälineillä on myös
abortoiva vaikutus (hormonaaliset ehkäisyvälineet, kuten e-pilleri).
Koska monet virolaiset naiset käyttävät hormonaalista ehkäisyä
ja koska maan hallitus on tukenut tätä käytäntöä, vasemmistomedian, naisjärjestöjen ja hallituksen taholta on hyökätty rajusti
internetportaalia vastaan. Internetsivujen tekijöille on sadellut tunteisiin vetoavia syytöksiä, mutta samalla kukaan ei ole väittänyt,
etteivätkö julkaistut faktat pillereistä ja muista hormonaalisista
ehkäisyvälineistä olisi totta – ehkäisyvaikutuksensa lisäksi ne todellakin (niiden sisältämän progesteronin vuoksi) toissijaisena vaikutustapanaan aikaansaavat ihmisalkion kuoleman. Ongelma ei
siis ole siinä, että tämä ei olisi totta – paremminkin ongelmaksi on
muodostunut se, että sivut kertovat aiheesta, josta monet ihmiset
eivät haluaisi kuulla totuutta. Kuten aiemmin mainittiin, totuuden
tiedostaminen tarkoittaisi, että ihmiset joutuisivat myöntämään itselleen, että näiden ehkäisyvälineiden käyttäminen helpon seksuaalielämän ylläpitämiseen voi saada aikaan heidän syntymättömien
lastensa kuoleman.
Edellä oli vain muutama esimerkki, vaikkakin niitä löytyisi varmasti helposti lisää (suurin osa ihmisistä ei halua tietää totuutta
niiden ihmisten työoloista Kiinassa, jotka ovat valmistaneet heidän
vaatteensa, tai siitä julmasta kohtelusta, jota ruoaksemme päätyvät
eläimet ovat joutuneet kokemaan). Tosiasiassa kuitenkin halu elää
totuuden vastaisesti on saanut aikaan pahemman sodan totuutta
vastaan kuin itse valittu tietämättömyys. Kulttuurimme on nimittäin omaksunut ajatuksen, jonka mukaan totuutta ei ole olemassa,
ja silloinkin, kun totuuden läsnäolo myönnetään, ihmiset eivät voi
tietää, mikä on totta. Tämä valtava ero toisaalta todellisuuden ja
toisaalta ihmisen kyvyn välillä tunnistaa se on saanut aikaan relativismin filosofian, jonka mukaan totuus ei ole objektiivista, vaan
riippuu ajattelevasta henkilöstä. Uskallankin väittää, että relativismi on pääsyyllinen kuoleman kultuuriin. Seuraavassa kolumnissa
käsittelen sitä, miksi näin on.
Tuntuu joka tapauksessa sopivalta lopettaa muistamalla Herramme
opetus, jonka mukaan totuus nimen omaan tekee meidät vapaaksi.
Jos uskomme tämän olevan totta, meidän on pakko myöntää, että
kieltäytymällä tuntemasta totuuden – siitä huolimatta, että se voi
olla todella vaativa ja epämukava – me luovumme vapaaehtoisesti vapaudestamme, joka on ihmisyytemme keskeinen osatekijä. Lopulta valinta totuuden ja hetkellisen mukavuudenhalumme
tyydyttämisen välillä on samalla suurelta osin valinta sen välillä,
olemmeko orjia kuoleman kulttuurille vaiko elämän kulttuurin
palvelijoita. Samanaikaisesti meidän tulee muistaa, että kristillinen
elämä ei perustu mukavan elämän etsimiseen. Itse asiassa, jos haluamme muistutuksen siitä, kuinka vaativaa kristillinen elämä voi
olla, meidän ei tarvitse katsoa krusifiksia kauemmas. Todellakin,
jokaisen, joka on valmis olemaan elämän kulttuurin rakentaja, tulee
myös olla valmis kantamaan totuuden ristinsä.
Varro Vooglaid
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Vaikka me kristityt emme ole tästä maailmasta, olemme kutsutut elämään tässä maailmassa ja aktiivisesti
osallistumaan siihen. Meidän on pidettävä sydän taivaassa, mutta jalat maassa. Kun meidän sydämemme
on hyvin ankkuroitu taivaaseen, meillä on siellä aarre,
jota kukaan ei voi varastaa meiltä ja jota aina nälkäinen
maailman koi ei pysty syömään meiltä pois.

Kolumni

Totuus on yksi

Kuitenkin meidän on pidettävä jalkamme liikkeellä.
Me emme saa laiminlyödä niitä tehtäviä, jotka meille
on uskottu tässä ajassa. Tapa, jolla me suhtaudumme
maanpäälliseen elämäämme ja hoidamme tehtäviämme, on ratkaiseva sekä meidän kirkastumisellemme myöhemmin tuonpuoleisessa elämässä että meidän elämän ilollemme
tässä ajassa.

On harmillista, että nykyisin - ainakin Länsi-Euroopassa kristinusko on kovasti privatisoitunut, ts. uskontoa pidetään
vain ihmisen omana sisäisenä asiana. Ei pidetä enää sopivana,
että joku keskustelisi asiallisesti toisen kanssa uskonasioista.
Jopa julkisessa elämässä, politiikassa ja tiede-elämässä otetaan liian vähän huomioon Jumalan sanan perustotuuksia ja
kirkon rikasta traditiota, ikään kuin kristinuskolla ei olisi enää
paljoa annettavaa nykyajan polttavien elämän kysymysten
ratkaisemiseksi.
Tämä toteamus ei merkitse, että pyhä Raamattu olisi myös
ajantasainen biologian, geologian ja historian oppikirja tai
kasvatustieteellinen käsikirja ja parisuhdeopas. Kuitenkin se
julistaa elämän tärkeitä totuuksia jokaiselle ihmiselle ja kaikille elämän alueille. Toisaalta ei ole tieteellistä arvostella tai
tulkita Raamatun säkeitä erillisinä. On luettava ja ymmärrettävä niiden sanoma osana Pyhän kirjan kokonaisuutta.
Raamatun pyhät kirjoitukset ovat kokoelma ihmisten syvimpiä elämänkokemuksia, miten taivaan ja maan Luoja on huolehtinut luomakunnastaan ja erityisesti meistä ihmisistä, jotka
hän loi omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Sen lisäksi,
kun aika oli täyttynyt, Jumala ilmoitti rakkautensa, myötätuntonsa ja armahtavaisuutensa meitä ihmisiä kohtaan ainutlaatuisella tavalla oman Poikansa ihmiseksi tulossa, hänen
julistustyössään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan.
Samalla ilmenee myös, että Herramme ei perustanut kirkkoaan kilpaillakseen Yhdistyneitten kansakuntien koko maailman kattavan järjestön kanssa. Hän ei perustanut kirkkoaan
ollakseen maailman poliisi tai suojellakseen pelkästään luomakunnan aarteita ja meidän ihmisarvoamme, vaan ennen
kaikkea kutsuakseen jokaisen ihmisen henkilökohtaisesti
taivaallisen Isänsä kotiin ja varustaakseen meitä ihmisiä elämän taipaleella, jotta me emme eksyisi tieltä ja jotta meiltä ei
puuttuisi elämäniloa ja muita tarpeellisia eväitä matkallamme
kohti elämän ikuista päämäärää.
Kuinka meidän on nähtävä käytännössä uskon suhde maailmaan, politiikkaan, tiedemaailmaan ja jokapäiväiseen elämään? Tämän suhteen me katolilaiset olemme onnellisessa
asemassa siitä syystä, että meillä on selkeä käsitys uskon
ja terveen järjen välisestä suhteesta. Usko ei ratkaise meille
kaikkia kysymyksiä, mutta se on annettu meidän elämämme
helpotukseksi tässä ajassa ja kehittämään yhteiskuntaamme,
perhe- ja työelämäämme tarkoituksenmukaisesti. Se avaa
meille uusia elämän mahdollisuuksia, varjelee ihmiskuntaa
tekemästä tyhmyyksiä, vahvistaa ihmisten hyvää tahtoa ja
näyttää mihin suuntaan on mentävä. Periaatteessa ei ole ristiriitaa elävän uskonelämän ja terveen järjen käytön välillä.
Kummallakin on oma erikoisalue, mutta kun kerran totuus on
yksi, on aina etsittävä ja tutkittava, miten molemmat tiedonlähteet oikeastaan kuuluvat yhteen ja tavallaan täydentävät
toinen toisiaan.
Tämän tehtävän sopusointuinen täyttäminen vaatii paitsi
ahkeraa keskustelua ja yhteistyötä teologien ja muiden tiedemiesten ja -naisten välillä, myös mietiskelyn ja rukouksen
mieltä. Vapahtaja itse rohkaisee tekemään niin sanoen: ”etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki muu.”( Mat. 6: 33).
Totuus ei ole pelottava, sitä enemmän puolitotuudet ovat. Ne
eivät vapauta ketään todellista elämää varten. On rukoiltava
henkien erottamisen lahjaa ylhäältä, jotta oppisimme erottamaan hyvän vehnän rikkaviljasta ja tulisimme viisaiksi.
isä Frans
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Olivier Messiaen soi Helsingissä
Olivier Messiaenin suurteos La Transfiguration de Notre
Seigneur Jésus-Christ — Herramme Jeesuksen Kristuksen
kirkastuminen esitettiin ensi
kertaa Suomessa 11.4. Konsertti oli mieleenpainuva tilaisuus kaikille siellä olleille.
Helsingin sanomat tituleerasi arvostelussaan (13.4.)
teosta ”selittämättömäksi”.
Meille katolilaisille se oli
kuitenkin mielestäni hyvinkin selkeä. Messiaen, loistava orkestroija ja sointuvärien käyttäjä, kertoo sävelillä
oman näkemyksensä Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastumisesta (Matteus 17:1-9). Teos jakaantuu
kahteen seitsemikköön (Septénaire), joista kummankin
aloittaa evankeliumin katkelma, sitten seuraa kaksi
meditaatiota aiheesta, toinen evankeliumin teksti,
kaksi meditaatiota ja koraali. Seitsemikköjen välissä on
pidempi tauko (väliaika).
Koko teoksen kesto oli
puolisentoista tuntia soivaa
musiikkia. Ensimmäisenä
monelle tulee varmaankin
mieleen, ettei ”nykymusiikkia” jaksa kuunnella kerralla kymmentä tai viittätoista
minuuttia pidempään (La
Transfiguration on sävelletty
vuosien 1965-1969 välisenä
aikana). Tässä teoksessaan
Olivier Messiaen (19081992), tämän vuoden ”syntymäpäiväsankari”, kuitenkin osoittaa moiset luulot
turhiksi!
Musiikki on hyvin täysipainoista ja syvällistä. Kuten
tuttua jo säveltäjän laajasta
urku- ja muustakin tuotannosta, Messiaen ei koskaan
sorru kikkailuun kikkailun
vuoksi tai yleisön kosiskelemiseksi. Mielestäni teos on
suhteellisen helppo myös
”tavalliselle” kuulijalle (minullakin oli ”koekaniini”
mukanani), koska Messiaen
rakentaa jänniteitä ja purkaa
ne loogisesti ja hänen soinnunkäyttönsä ja instrumentaationsa on hyvin mielenkiintoista.
Radion sinfoniaorkesteri johtajansa Sakari Oramon ja neljän eri kuoron
(Akateeminen Laulu, EMO
ensemble, SonorEnsemble
ja Cantabile) kanssa pääsi mielestäni erinomaiseen
lopputulokseen. Kuoron alkuosien pienistä sävelpuhtauden lipsahduksista huolimatta jättiteos vakuutti ja

http://oliviermessiaen.net/

Messiaen Sainte Trinité -kirkossa. Kuva vuodelta 1973. Nigel Simeonen yksityiskokoelmasta.

monelta osin parani loppua
kohti. Orkesterin ja sen solistien (joista mainittakoon
suurimman työn tehnyt pianisti Jouko Laivuori) soitto
oli kauttaaltaan tarkkaa ja
hyvää.
Messiaenin teokset:
Apparition de l’église éternelle
Cantéyodjayâ
Catalogue d’Oiseaux
Chant dans le style Mozart
Chants de terre et de ciel
Chants des déportés
Choeurs pour une Jeanne d’Arc
Chronochromie
Cinq rechants
Concert à quatre
Couleurs de la cité céleste
Des canyons aux étoiles...
Deux ballades de Villon
Deux monodies en quarts de ton
Diptyque: Essai sur la vie terrestre et
l’éternité bienheureux
Eclairs sur l’Au-Delà
Esquisse modale
Et exspecto resurrectionem mortuorum
Fête des belles eaux
Fantaisie pour violon et piano
Fantasie burlesque
Fugue in D Minor
Harawi
Hymne au Saint Sacrement
L’Ascension
L’Ascension: Quatre Méditations
Symphoniques
L’Hôte aimable des âmes
La Dame de Shalot
La Fauvette des jardins
La Mort du nombre
La Nativité du Seigneur: Neuf méditations
La Transfiguration de Notre Seigneur
Jésus-Christ
La Tristesse d’un grand ciel blanc
La Ville d’en haut
Le banquet céleste: Méditation (pour
la fête du Saint-Sacrement)
Le Banquet eucharistique
Le Merle noir
Le Tombeau resplendissant

Olivier Messiaen syntyi
Avignonissa joulukuussa
1908 englanninkielen lehtorin ja runoilijan poikana.
Hän osoitti musiikillista
lahjakkuutta jo hyvin varhain. Pariisin konservatoriLes Corps glorieux: Sept visions
brèves de la vie des ressuscités
Les offrandes oubliée: Méditation
symphonique
Livre d’orgue
Livre du Saint Sacrement
Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité
Mass
Messe de la Pentecôte
Monodie
Musique de scène pour un Oedipe
O sacrum convivium!
Offrande au Saint Sacrement
Oiseaux exotiques
Petites esquisses d’oiseaux
Pièce pour la tombeau de Paul Dukas
Pièce pour piano et quatuor à cordes
Poèmes pour Mi
Prélude (for piano)
Prélude (pour orgue)
Préludes
Quatre études de rythme
Quatre inédits
Quatuor pour la fin du temps
Réveil des oiseaux
Rondeau
Saint François d’Assise
Sept haïkaï
Simple chant d’un âme
Thème et variations
Timbres-durées
Trois mélodies
Trois petites liturgies de la Présence
divine
Turangalîla-Symphonie
Un sourire
Un vitrail et des oiseaux
Variations écossaises
Verset pour la fête de la Dédicace
Vingt regards sur l’Enfant-Jésus
Visions de l’amen
Vocalise-Etude
(http://oliviermessiaen.net/)

Artikkeleita
oon hän pääsi 11-vuotiaana
ja erinomaisesti sujuneiden
opintojensa jälkeen hänet
valittiin Sainte Trinité- kirkon urkuriksi vuonna 1931.
Urkurintoimensa ohessa
hän ehti, paitsi säveltää mittavan määrän teoksia uruille ja orkesterille sekä muillekin instrumenteille, myös
opettaa itsekin ja luennoida
ja pitää konsertteja ympäri
maailmaa.
Messiaenin tuotannosta
mainittakoon paitsi kyseinen La Transfiguration, myös
40-luvulla syntynyt suurteos Turangalila, sinfonia.
80-luvulla syntyi vielä ooppera Saint Francois d’Assise.
Sotavankileirillä hän sävelsi kuuluisan aikojen lopun
kvartettonsa, Quatuor pour la
fin du temps.
Pianoteoksia syntyi varsinkin 60-luvulla Messiaenin ensimmäisen vaimon
kuoltua ja hänen mentyään
naimisiin pianisti Yvonne
Loriodin kanssa. Visions de
l’Amen on sävelletty juuri
Yvonne Loriodille.
Urkuteoksia on monta ja
useat niistä ovat isoja. Mainittakoon varhainen joulusarja La Nativité vuodelta
1935 sekä myöhemmin esimerkiksi lintujenlaula hyödyntävä Livre d’orgue. Messiaen oli innokas ornitologi.
Livre du Saint Sacrement,
pyhän Sakramentin kirja,
käyttää vanhoja gregoriaanisia teemoja lähtökohtanaan.
Messiaen oli hurskas uskova ja näki kutsumuksekseen
palvella Jumalaa soittamalla
messussa ja säveltämällä. Se
oli hänen tapansa evankelioida.
Samaan tapaan kuin katolinen teologia on hierarkkista ja järjestelmällistä, niin
on Messiaenin musiikkikin.
Hän loi oman modaalisen
sävelkielensä, jossa säveltasojen lisäksi myös rytmiikka
ja dynamiikkakin oli järjestelty erilaisiksi hierarkisiksi
kokonaisuuksiksi. Intialaiset
rytmit muokkasivat suuresti Messiaenin käsitystä rytmeistä.
Kansainvälisissä katolisissa muusikkopiireissä
huhutaan, että Olivier Messiaenista ollaan ehkä aloittamassa autuaaksijulistamisprosessia. Allekirjoittanut,
ja varmaankin kaikki hänen
tuotantoaan ja elämäänsä
tuntevat, lienevät hyvin innostuneita asiasta! Olivier
Messiaen, rukoile puolestamme!
Pilvi Listo-Tervaportti

Kirkon syntymäpäivästä
Tänä vuonna vietämme
helluntaijuhlaa poikkeuksellisen aikaisessa, jo 11.
toukokuuta. Muistamme,
kuinka Pyhä Henki laskeutui Neitsyt Marian ja apostolien päälle ja nuori kirkko
alkoi rohkeasti julistaa kaikille Jerusalemiin kokoontuneille kansoille ilosanomaa
pelastuksesta Jeesuksessa
(Ap.t. 2). Pelokkaat ja ahdistuneet opetuslapset saivat
rohkeuden ja ilon täyttää
Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Suljettujen ovien takaa he tulivat temmatuiksi
yhtäkkiä julkisuuteen, maailmaan. Ihmispelko muuttui rakkaudeksi ja hädäksi ihmisten pelastumisen
puolesta. Täynnä intoa he
puhuivat vierailla kielillä,
niin että kaikki ymmärsivät
heitä. Apostolien into yllätti
täydellisesti kaikki heidän
kuulijansa. Heidän ilonsa
oli niin käsittämätöntä, että
heidän epäiltiin olevan huumaantuneita tai juovuksissa. Mutta Pyhä Henki toimi
heissä ja heidän kauttaan.
Pyhän Hengen voimasta ja
apostolien julistuksen kautta syntyi kristillinen yhteisö. Tuona päivänä kastettiin
noin kolmetuhatta ihmistä
Kristuksen omiksi (Ap.t.
2:41). Näin syntyi kirkko.
Niinpä helluntaipäivänä
voidaan hyvällä syyllä toivottaa: Hyvää syntymäpäi-

vää; on kirkon syntymäpäivä.
Viettäessämme kirkon
syntymäpäivää emme pelkästään muistele tuota kerran tapahtunutta Pyhän
Hengen ihmeellistä vaikutusta, vaan ennen kaikkea
haluamme saada tästä uutta intoa julistaa ilosanomaa
kaikille luoduille ja elää
sen mukaisesti. Ensimmäisen helluntain alkuperäistä
intoa tarvitaan tänäänkin
kristittyjen elämässä ja kirkon toiminnassa, erityisesti lähetystyössä. Pyhän
Hengen vuodattamisessa,
Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen, kirkko on
täyteydessään ammentanut velvoitteen ja voiman
lähetysintoonsa: ”Vaellustietään kulkeva kirkko on
olemuksensa mukaisesti
lähetyskirkko, sillä se juontaa alkunsa Isän Jumalan
suunnitelman mukaisesti
sekä Pojan että Pyhän Hengen lähettämisestä” (Vat. II
kirk.kok., Ad gentes, 2). Pyhä
Henki on aina johdattanut
kirkkoa lähetyksen teille.
Hän on ”todellisesti kirkon
koko lähetystyön päähenkilö” (Johannes Paavali II,
Redemptoris missio, 21). Hän
tekee edelleen kirkon lähetystyötä: ”Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä
uudistat maan kasvot” (Ps.
104:30).

Katolista
kirjallisuutta

Lähetystyö tuo tavallisesti mieleen erityiset lähetystyöntekijät, jotka lähtevät
kauas omasta maastaan
puhumaan Jeesuksesta. Silloin tällöin keräämme rahaa
heidän tukemisekseen tai lähetämme heille uusia avustajia. Olkoon helluntai tilaisuus muistaa rukouksessa
näitä veljiämme ja sisariamme uskossa ja kaikkia, jotka
jatkavat työtä lähetyksen
laajalla kentällä. Toisaalta lähetystyö ei kuulu vain
papeille eikä sääntökuntalaisille, vaan jokaiselle kristitylle hänen mahdollisuuksiensa mukaan. Kasteen ja
vahvistuksen sakramentin
kautta jokainen meistä on
jo saanut Pyhän Hengen
täyteyden, niinpä helluntai
kutsuu meidät kaikki taas
lähetystyöhön. Jokaiselle
on varmasti oma paikkansa ilosanoman eteenpäin
viemiseksi: kotiväelle tai
vieraisiin maihin. Meidän
tehtävämme on rukoilla ja
myös antaa omastamme,
jotta kaikki maailman kansat saisivat mahdollisuuden
kuulla ilosanoman omalla
kielellään. Kun ihmiselle
puhutaan hänen omaa kieltään, hän kokee tulleensa
kohdatuksi oman elämänsä
keskellä ja pystyy ymmärtämään sanoman paremmin.
Jo ensimmäisenä helluntaina kaikki paikalla olevat, eri

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

kieliä puhuvat ja erilaisista
lähtökohdista paikalle tulleet, ymmärsivät sanoman
Kristuksesta omalla kielellään, sillä Pyhä Henki mursi
ihmisten tekemiä raja-aitoja.
Pyhä Henki käänsi Baabelin
tornin tapahtuman päälaelleen ja palautti ihmisten
keskuuteen niin voimakkaan ykseyden, että enää ei
ollut kysymys vain kielten
osaamisesta, vaan puheesta
hengeltä hengelle, sydämestä sydämeen. Ensimmäisen helluntain ihme kertoi
meille, kuinka tärkeää on,
että ihminen saa kuulla sanoman Kristuksesta omalla
kielellään. Onhan helpompaa rukoilla tai puhua kaikkein tärkeimmistä asioista ja
syvimmistä tunteista omalla
äidinkielellään kuin jollain
muulla kielellä. Nyt eri
kansoihin kuuluvat ihmiset
odottavat meidän puhuvan
Jumalan suurista teoista kukin omalla kielellään, mutta
ennen kaikkea myös meidän
sydämellämme ja esimerkillämme. Uusi helluntai riippuu myös meidän omasta
panoksestamme, meidän
pienestä yhteistyöstämme
Pyhän Hengen kanssa.
Nguyen Toan Tri

Spe salvi on paavi Benedictuksen vastikään julkaistu kiertokirje kristillisestä
toivosta, nyt suomeksi. 9 €.

Muistathan, että hyvää katolista
kirjallisuutta on tarjolla
myös suomen kielellä.
Katolinen tiedotuskeskus
(avoinna arkisin klo 10-16)
Pyhän Henrikin aukio 1
00140 Helsinki
puh. 09-6129470
sähköposti info@catholic.fi
Tilaukset myös suoraan verkkosivuilta:
www.catholic.fi/kirjamyynti
Kirjat toimitetaan postiennakolla.
Postituskulut 8 euroa jätetään pois,
mikäli tilattujen kirjojen kokonaissumma
on vähintään 35 euroa.

Tutustu monipuoliseen
ja mielenkiintoiseen
kirjatarjontaamme!
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Sovitus ja katumus (3/3)
Isä Rafał Czernian SCJ yhteenveto paavi Johannes Paavali II:n apostolisesta kehotuskirjeestä Reconciliatio et paenitentia. Pappienneuvostossa talvella 2008 pidetystä yhteenvedosta julkaistaan nyt viimeinen 3. osa.
III osa: Sovitus ja
katumus pastoraalisessa elämässä
Ihmisen sydämen kääntymykseen taivuttaminen ja
sovinnon lahjan tarjoaminen kuuluvat kirkon tehtävään, joka jatkaa Vapahtajan
pelastustyötä. Tässä pastoraalisessa tehtävässä paavin kehotuskirje korostaa
kirkon käyttämiä keinoja,
joiden avulla annetaan opetusta katumuksesta ja sovituksesta, sekä parannuksen
sakramenttia.

1. luku
Opettaessaan katumusta ja
sovitusta uskoville kirkko
voi käyttää uskonnonopetusta ja sakramentteja, joissa otetaan käyttöön vanhat
ja uudet menetelmät. Uusiin
menetelmiin kuuluu vuoropuhelu, joka sopii varsinkin
nykymaailmalle.
Voittaaksemme hajaannukset ja taataksemme
kirkon ykseyden meidän
täytyy kuunnella Jumalan
Sanaa ja etsiä siitä totuutta,
joka myös sisältyy kirkon
opetukseen.
Ekumeenisessa vuoropuhelussa tärkeintä on hengellinen ekumenia, joka
perustuu yhteiseen rukoukseen ja siihen, että kaikki

kristityt yhdessä haluavat
totella yhtä Herraa. Toisaalta täytyy myöntää, että
pelkästään oppijärjestelmien erojen poistaminen voisi tuoda vain pinnallisen ja
epävakaan yhteyden muodon. Vuoropuhelun sen jokaisessa muodossa on aina
etsittävä totuutta ja esitettävä se kunnioittaen kuitenkin
toisten mielipiteitä ja omantunnon vakaumuksia.
Kirkko täyttää tehtävänsä
opettamalla uskoville katumusta ja sovitusta katekeesin kautta. Kirkon paimenilta odotetaan katekeesia
sovituksesta, joka perustuu
Raamatun opetukseen, varsinkin Uuteen testamenttiin.
Paimenilta odotetaan myös
katekeesia katumuksesta,
jonka lähteenä on Raamattu.
Nykymaailma tarvitsee
kipeästi katekeesia katumuksesta ja sovituksesta,
koska psykologian ja sosiologian käsitykset vääristelevät katumuksen merkitystä.
Nykyihmisten on vaikeampi
kuin ennen tunnustaa omat
virheensä, palata väärältä tieltä ja hyvittää virheet.
Nykyajan ihminen tuskin
kertoo katuvansa tekojaan.
Sen takia myös kirkon katumuksen oikeita perinteitä ja
käytäntöä täytyy ahkerasti
noudattaa ja harjoittaa, sillä
se tuottaa runsaat hengelli-

set hedelmät kirkon yhteisölle ja sen lähetystyön vaikutuksille. Monet ei-kristityt ihmettelevät Kristuksen
opetuslasten mitätöntä aidon katumuksen harjoittamista. Kirkko odottaa, että
paimenet opettavat uskovia
omastatunnosta ja sen kasvattamisesta, synnintunnosta, kiusaamisesta ja kiusauksista, paastosta, almujen antamisesta, sovinnon
ulottuvuuksista ja ihmisen
elämän viimeisistä asioista.
Katekeesissa on myös kerrottava kirkon yhteiskunnallisesta opetuksesta.
Jumalan perustamat
sakramentit, oman erityisen armolahjan lisäksi ovat
myös katumuksen ja sovituksen merkkejä. Kirjoittaessaan eukaristian sakramentista paavi muistuttaa
kirkon opetuksesta, ettei
kristitty, joka on tehnyt kuolemansynnin, voi osallistua
ehtoolliseen, ennen kuin hän
saa syntinsä anteeksi parannuksen sakramentissa.

2. luku: Katumuksen ja
sovituksen sakramentti
Synodi on miettinyt tätä
sakramenttia työnsä jokaisessa vaiheessa. Tämä sakramentti kuvaa ja toteuttaa
katumuksen ja sovituksen.
Monta kertaa puhuttiin synodin aikana, että katumuk-

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus
Blessed Hemming pilgrimage

Helsingistä (P. Marian kirkolta) Turkuun
keskiaikaisen Kuninkaantien reittiä seuraten
from Helsinki (St. Mary’s) to Turku
along the medieval King’s Road

28.6.-5.7.2008
Luvassa on paljon yhteistä rukousta, pyhä messu (ainakin melkein) joka päivä, paljon reipasta kävelyä, hyvää seuraa ja
kauniita maisemia. Mukaan voi tulla koko matkaksi tai vain osaksi. Lisätietoa aikatauluista ja muista järjestelyistä antaa
sekä majoitukseen ilmoittautumisia kerää Juho Kyntäjä, puh. 040 517 6972 tai sähköposti juho.kyntaja@elisanet.fi.
We will have a lot of common prayer, Holy Mass every day, lots of healthy walking, good company and beautiful landscapes.
You can join us for the whole pilrgimage or just a part of it. For additional information about the schedule and other arrangement, as well as to register for accommodation, please contact Juho Kyntäjä, tel.: 040 517 6972, e-mail: juho.kyntaja@
elisanet.fi.
Lauantai (Saturday) 28.6. Helsinki – Espoo – Kirkkonummi
Sunnuntai (Sunday) 29.6. Kirkkonummi – Inkoo
Maanantai (Monday) 30.6. Inkoo – Fagervik – Karjaa
Tiistai (Tuesday) 1.7. Karjaa – Pohja – Tenhola
Keskiviikko (Wednesday)2.7. Tenhola – Perniö
Torstai (Thursday) 3.7. Perniö – Salo – Halikko
Perjantai (Friday) 4.7. Halikko – Paimio – Piikkiö
Lauantai (Saturday) 5.7. Piikkiö – Kaarina – Turku
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sen sakramentti on kriisissä.
Vanhan ja Uuden testamentin perusajatus kertoo
Jumalan laupeudesta ja anteeksiantamisesta. Psalmeissa ja profeettojen kirjoissa
Jumalaa kutsutaan useimmiten laupiaaksi. Psalmissa
78 luemme: ”Mutta Jumala on laupias, ei hän tuhoa
syntistä, vaan armahtaa.
Kerta kerran jälkeen hän
hillitsi vihansa eikä antanut
kiivaudelleen valtaa. Hän
muisti, että he olivat vain ihmisiä, vain tuulen henkäys,
joka häipyy eikä palaa” (Ps.
78:38-39).
Jumalan Poika tuli maailmaan Karitsana, joka ottaa pois maailman synnit ja
kantaa ne itse. Hänellä on
valta tuomita ja antaa synnit
anteeksi, mutta ”ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan,
vaan pelastamaan sen” (Joh.
3:17).
Oman valtansa antaa synnit anteeksi Jeesus luovuttaa
Pyhän Hengen kautta tavallisille ihmisille eli hänen
apostoleilleen: ”Ottakaa
Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle
ne ovat anteeksi annetut.
Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään
anteeksi” (Joh. 21:22-23).
Jeesus antaa tämän vallan
apostoleille, jotta he voisivat antaa sen seuraajilleen.

Apostolien seuraajat saavat
tehtävän julistaa evankeliumia ja jatkaa Kristuksen
pelastustyötä. Näin kirkko
on uskonut alusta lähtien.
Samalla tavoin kuin viettäessään alttarin ääressä eukaristiaa ja muita sakramentteja, pappi myös viettäessään
parannuksen sakramenttia
toimittaa sen Kristuksen
persoonassa eli ”in persona
Christi”.
Sovituksen palveluvirka
on varmasti vaikein, hienotunteisuutta vaativa, raskas,
mutta samalla myös kaunein
ja iloa antavin papin tehtävä. Paavi rohkaisee piispoja ja pappeja täyttämään
uskollisesti ja ahkerasti tämän tehtävän. Parannuksen
sakramentin toimittajan tulee tutustua katumuksentekijän heikkouksiin ja lankeemuksiin, arvioida hänen
parannuksen lupauksensa,
vakuuttaa, että Pyhä Henki
toimii katumuksentekijän
sydämessä, antaa hänelle syntinsä anteeksi, liittää
hänet takaisin kirkon yhteisöön, antaa hänelle isällinen
neuvo olla vastedes tekemättä syntiä.
Parannuksen sakramentin käytäntö, sen toimintaan
ja muotoon katsoen, joutui
pitkään kehitykseen, josta
todistavat vanhat sakramenttien kaavat, kirkolliskokouksien ja synodien
päätökset, kirkkoisien ja

Pieni kirja Benedictuksesta
Tiedotuskeskus sai vähän aikaa sitten arvosteltavakseen Viafor
oy:n julkaiseman, VM Kari J. Sillanpään kirjoittaman 32-sivuisen kirjan ”Benedictus XV. Rauhan ja inhimillisyyden paavi”,
ISBN 978-952-5695-00-7. Kirja on vaatimaton mutta lämminhenkinen kuvaus ensimmäisen maailmansodan ajan paavista,
joka sodan vuosina pyrki väsymättä rauhaan. Sodan vielä jatkuessa paavi myös otti vastaan
valtuuskunnan Suomesta; toisin
kuin monet muut maat, Pyhä
istuin tunnusti Suomen itsenäisyyden jo maaliskuussa 1918.
Paavia pidettiin syystä Suomen
ystävänä, tulihan Benedictuksen aikana Suomesta apostolinen vikariaatti ja maamme sai
ensimmäisen katolisen piispan
reformaation jälkeen.

KATT
Tiedustelut: Kari J. Sillanpää, puh. (09)
679748, sähköposti kari.j.sillanpaa@
kolumbus.fi.
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kirkonopettajien opetukset.
Kuitenkin kirkon uskossa
on aina ollut se vakaumus
tämän sakramentin ytimestä, että Jeesuksen päätöksen
mukaan anteeksiantamus
annetaan sakramentaalisen
synninpäästön kautta.
Sen lisäksi kirkko opettaa, että parannuksen sakramentti on tavallinen tapa
saada synninpäästö anteeksiannon ja kasteen jälkeen
tehtyjen raskaiden syntien
jälkeen. Sitä voidaan verrata oikeusprosessiin, mutta
se on enemmän laupeuden
tuomio kuin pelkästään oikeudenmukaisuuden tuomio. Katumuksentekijä paljastaa syntinsä, päättää olla
tekemättä syntejä ja päättää
tehdä parannuksen, vastaanottaa katumustyön ja
saa synninpäästön.
Katumuksentekijällä täytyy olla oikea ja läpinäkyvä
omatunto, jonka avulla hän
tunnistaa syntinsä ja sen seurauksia. Oikean omatunnon
sakramentaalinen merkki
on omatunnon tutkistelu.
Parannuksen sakramentin vastaanottajalle kuuluvista osuuksista ensimmäisellä sijalla on katuminen,
joka syntyy rakkaudesta
Jumalaan. Katuminen on
sielun murhe tehdyn synnin tähden ja sitä kohtaan
tunnettua inhoa sekä niihin
liittyen päätös olla vastedes
tekemättä syntiä.
Syntien tunnustus papin
edessä on olennainen osa
parannuksen sakramenttia.
Se on liturginen teko, joka
voidaan verrata tuhlaajapojan paluuseen isän luokse.
Tunnustuksen tavallinen
muoto on yksityinen tunnustus, ei kollektiivinen,
niin kuin synti on aina henkilökohtainen teko.
Parannuksen sakramentin merkittävä kohta on papin antama synninpäästö.
Hyvittäminen on sakramentaalisen katumuksen
viimeinen teko. Se varmasti ei ole hinta anteeksiantamuksesta, joka täytyy
maksaa. Ei ole olemassa
mitään inhimillistä hintaa,

jolla voitaisiin maksaa siitä, mitä saadaan Jeesuksen
pyhimmän veren ansiosta.
Hyvittäminen on henkilökohtainen teko, jolla kristitty
aloittaa uuden elämän. Hyvittäminen eli katumustyö
voi olla rukousta, Jumalan
palvonnan tekoja, laupeudentekoja tai lähimmäisen
palvelemista.
Katumuksentekijä, joka
on tässä sakramentissa saanut sovituksen Jumalan
kanssa, jatkaa tämän sovituksen prosessia ja elää sovussa itsensä, veljien ja kirkon kanssa.
Paavi rohkaisee pappeja,
jotka ovat sovituksen palveluviran toimittajia, sääntökuntalaisia ja maallikkoja,
että heidän hengellinen ja
pastoraalinen elämänsä riippuvat parannuksen sakramentin vastaanottamisesta.
Jotta pappi voisi olla hyvä
parannuksen sakramentin
toimittaja, hänen tulee ripittäytyä säännöllisesti ja
aidosti.
Paavi kehottaa kaikkia
pappeja, varsinkin piispoja
ja kirkkoherroja auttamaan
uskovia vastaanottamaan
usein parannuksen sakramentin.
Kehotuskirje muistuttaa
vielä parannuksen sakramentin vieton muodoista.
Tavallinen muoto on yksityisen uskovan ripittäytyminen. Tätä sakramenttia
voidaan viettää myös yhteisen jumalanpalveluksen
puitteissa, jossa yhteistä
osaa seuraa henkilökohtainen syntien tunnustaminen
ja henkilökohtainen synninpäästö. Sakramenttia
voidaan viettää kolmannella tavalla ainoastaan vakavassa tilanteessa, silloin
viettoon kuuluu yleinen
synnintunnustus ja yleinen
synninpäästö. Tällainen vakava pakkotilanne voi tulla
kysymykseen silloin, kun on
kyseessä välitön kuolemanvaara eikä papilla tai papeilla ole riittävästi aikaa kuunnella jokaisen ripittäytyjän
synnintunnustusta. Jotta
absoluutio tässä tapaukses-

sa olisi pätevä, uskovilla
täytyy olla aikomus ripittäytyä raskaista synneistään
yksityisesti mahdollisimman pian.
Erityisissä tapauksissa,
jolloin jotkut uskovat eivät
voi vastaanottaa parannuksen sakramenttia kuten
toisessa avioliitossa elävät
eronneet tai avoliitossa elävät, kirkko voi ainoastaan
rohkaista heitä lähestymään
Jumalan laupeutta toisella
tavalla mutta ei parannuksen ja eukaristian sakramentin kautta, kunnes he täyttävät vaaditut ehdot. Kirkko
suosittelee heille pyhään
messuun osallistumista ja
rukousta.
Kehotuskirjeen lopussa
paavi muistuttaa apostoli
Pietarin ensimmäisen kirjeen sanoista: ”Olkaa kaikki
yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa
toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä!” (1. Piet. 3:8).
Apostoli Pietari varoittaa
seuraavassa lauseessa uskovia: ”Älkää vastatko pahaan
pahalla älkääkä herjaukseen
herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät
on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen (…) Kuka
voi tehdä teille pahaa, jos te
kiihkeästi pyritte tekemään
hyvää?” (1. Piet. 3:9.13).
Pietarin kutsu perustuu
Kristuksen sanoihin ja viittaa keskinäisen rakkauden
käskyyn ja sovinnon kaipaukseen. Nämä sanat sisältävät alkuperäisen kristillisen
etiikan synteesin.
Paavi Johannes Paavali
II omisti pyhälle Kolminaisuudelle kutsunsa katumukseen ja sovitukseen. Hän kehotti uskovia kääntymään
Kristuksen pyhän sydämen
puoleen ja ammentamaan
hänestä voiman luopua synnistä ja tehdä parannuksen.
Paavi rohkaisi uskovia
rukoilemaan Neitsyt Marian tahrattoman sydämen
kautta, koska ihmiskunnan
sovinto Jumalan kanssa on
toteutunut Neitsyt Mariassa. □

BUSSILLA KÖYLIÖÖN
Perinteinen pyhiinvaellus Köyliön Kirkkokarille Pyhän Henrikin messuun on tänä vuonna
sunnuntaina kesäkuun 15. Bussi lähtee Henrikin kirkolta sunnuntaiaamuna klo 9.00 ja on
Marian kirkolla n. klo 9.15. Marian luona pysähdytään tarvittaessa bussi 18 pysäkillä kirkon kulmalla tai Allergiatalon pysäkillä. Matkan edestakainen hinta on 20 euroa henkilö
Ilmoittautumiset VAIN Marian kirkon kansliaan p. (09) 2411633.

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

”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
Welcome!

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

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
Pope in the United states
Pope Benedict XVI made an Apostolic visit
to the United States in April. Here are some
highlights:
1. At the United Nations: Pope Benedict exhorted the UN to focus more on promoting
religious rights in its fight to promote human
rights. “Human rights, of course, must include
the right to religious freedom,” he told the UN.
According to Benedict, a true view of religious
freedom sees it as “inconceivable” that “believers should have to suppress a part of themselves – their faith – in order to be active citizens.
It should never be necessary to deny God in
order to enjoy one’s rights.” When a secular
environment becomes hostile to religion, “the
rights associated with religion are all the more
in need of protection if they are considered
to clash with a prevailing secular ideology or
with majority religious positions of an exclusive nature,” he said. Religious freedom cannot
be only relegated to allowing people to worship as the wish, Benedict XVI said. Rather, it
“has to give due consideration to the public
dimension of religion, and hence to the possibility of believers playing their part in building
the social order.”
2. About the abuse scandal: During an exchange with reporters who accompanied him on
an April 15 flight from Rome to Washington,
Pope Benedict XVI said that he was ”deeply
ashamed” of the sexual abuse of children by
Catholic priests. The Holy Father told reporters that he would ”do everything possible to
heal this wound.” Specifically, he said that it
was important to exclude pedophiles from
the priesthood. The Pope’s reaction to the sexabuse scandal is a leading concern among reporters covering the papal visit to the United
States. As prefect of the Congregation for the
Doctrine of the Faith, prior to his election as
Pope, then-Cardinal Joseph Ratzinger was responsible for disciplinary action imposed on
pedophile priests. Close associates report that
the future Pontiff was appalled by the information he received from the US about priestly
misconduct.
3. At Ground Zero: In the most somber moment
of his six-day visit to the United States, Pope
Benedict XVI knelt alone at ground zero and
offered a silent prayer. The cheering crowds
were far away as the pope blessed the ground
where the World Trade Center stood until
terrorists forced planes into its twin towers
Sept. 11, 2001. While the extraordinary security measures that surrounded the pope’s entire
visit tangibly demonstrated how the attacks
changed the United States, the ground zero
visit gave the pope an opportunity to speak to
and console those whose lives were changed
most directly that Sept. 11. Twenty-four people stood around a candle, a plot of earth and
a tiny pond as the pope knelt in prayer; they
were the survivors, the family members of the
dead and representatives of the New York Port
Authority, police and fire departments -- the
first responders. At the bottom of the 70-foot
crater where the towers stood, surrounded
by steel construction rods, forklifts and steel
beams, Pope Benedict did not read a speech.
Instead, looking up past the skyscrapers shrouded in fog, he read a prayer.
4. Ecumenism: Using unusually strong words
for an ecumenical prayer service, Pope Benedict XVI said the witness of Christians in the
world is weakened not only by their divisions, but also by some communities turning
their backs on Christian tradition. ”Communion with the church in every age,” he said,
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is needed particularly ”at the time when the
world is losing its bearings and need. KATT/
VIS/CNA/CNS

Cardinal Lopez Trujillo
died
The president of the Pontifical Council for the
Family, Alfonso Cardinal Lopez Trujillo died
on Saturday 19 April at the age of 72. After
the funeral Mass for the late Cardinal celebrated on 23 April, Pope Benedict said in his
homily:
Alfonso Lopez Trujillo, whose motto was ”Veritas
in caritate”, dedicated ”his entire life to affirming
the truth”, said the Pope. This, he explained, was
because ”the truth of love” always remained the
bedrock of the cardinal’s life. While still in Colombia, he sought ”to discover the significance of genuine liberation in the area of theology” and later,
in Rome, he dedicated himself to ”proclaiming and
spreading the gospel of life and the gospel of the
family, as a collaborator of the Holy Father”.
Cardinal Lopez Trujillo became president of
the said council in 1990. KATT/VIS

Blessed Kateri Tekakwitha
Kateri was born near the town of Auriesville,
New York, in the year 1656, the daughter of a
Mohawk warrior. She was four years old when
her family died of smallpox. The disease also
attacked Kateri and transfigured her face. She
was adopted by her two aunts and an uncle.
Kateri was baptized at the age of twenty and
incurred the great hostility of her tribe. Although she had to suffer greatly for her Faith,
she remained firm in it. Kateri went to the new
Christian colony of Indians in Canada. Here
she lived a life dedicated to prayer, penitential
practices, and care for the sick and aged. Every
morning, even in bitterest winter, she stood
before the chapel door until it opened at four
and remained there until after the last Mass.
She was devoted to the Eucharist and to Jesus
Crucified. She died on April 17, 1680 at the age
of twenty-four. She is known as the ”Lily of the
Mohawks”.
Kateri said: “I am not my own; I have given
myself to Jesus. He must be my only love. The
state of helpless poverty that may befall me if I
do not marry does not frighten me. All I need is
a little food and a few pieces of clothing. With
the work of my hands I shall always earn what
is necessary and what is left over I’ll give to my
relatives and to the poor. If I should become
sick and unable to work, then I shall be like the
Lord on the cross. He will have mercy on me
and help me, I am sure.”
Pope John Paul II beatified her in 1980 as the
first Native American. KATT

An Act of Spiritual
Communion
My Jesus, I believe that You are present in the
Most Holy Sacrament.
I love You above all things, and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my
heart.
I embrace You as if You were already there and
unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Paastokeräyksen tilitykset 2008:
Keräys seurakunnittain

2008

(2007)

P. Birgitan ja aut. Hemmingin srk
527,70
P. Henrikin katedraalisrk 	1.171,30
P. Marian srk
2.101,90
Nasaretin pyhän perheen srk
252,00
P. Olavin srk 	146,00
P. Ristin srk ja Pietarsaaren kappeli	1.997,20
P. Ursulan srk
442,30
Karmeliittaluostari
98,50
Seurakunnat
6.737,20
Tilisiirrot
2.101,85

(619,35)
(1.022,65)
(2.249,45)
(169,45)
(142,35)
(1.712,35)
(342,55)

YHTEENSÄ

8.839,05

(6.258,15)
(3.113,55)
(9.371,70)

Sääntömääräinen vuosikokous
Kokous pidättiin Pyhän Henrikin pappilan neuvotteluhuoneessa 24.4.2008.
Vuodelle 2008-2009 Suomen Caritas ry:n puheenjohtajaksi valittiin Talvikki
Mattila ja moderaattoriksi isä Zenon Strykowski. Hallituksen jäsenet ovat
Klaus Damstén, Max Janzon, Ritva Halme, Rea Noponen, Karin Pessi, Mervi
Sarimo ja Tarja Tuomisto.
Tilintarkastajiksi valittiin Kari Miettinen, KHT ja Pirjo Uronen.
Jäsenmaksu nousee vuoden 2009 alusta 20 euroon.

Maailma kylässä - World Village Festival
Helsingissä 24.-25.5.
Caritas osallistuu jälleen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) järjestämään tapahtumaan Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.
Caritas will again participate in the event at Kaisaniemi Park and Railway
Square sponsored by the Service Centre for Development Cooperation
(KEPA).

Vapaaehtoisia tarvitaan - Volunteers needed
Caritaksen osastolle päivystäjiksi.
Ilmoittauduthan toimistoon!
Caritas needs volunteers in shifts of 2 to 3 hours.
Please contact Caritas office. Thank you!

Inner Healing
Week-end retreat with Father Michael Gwinnel and his team.
Place: Stella Maris Sirkkoontie 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!

Eheytysviikonloppu
Retretti isä Michael Gwinnelin ja hänen tiiminsä kanssa.
Paikka: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika: Pe 23.5. klo17
– Su 25.5. klo 13. Ilmoittautuminen: Stella Maris puh. 019- 335793. Email: stellamaris@elisanet.fi tai joannou-jyranki@mail.com. Kulut: 100 e
(omat lakanat). Tervetuloa!

Johdantokurssi Helsingissä
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.

