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Toimitukselta
Totuus on konkreettinen
Pelkkä oppi, johon ei liity
elämää eikä toimintaa,
muuttuu tehottomaksi
ja siis samalla tyhjäksi
lörpöttelyksi. Totuus on
konkreettinen. Tieto ja
toiminta kuuluvat yhteen, samoin myös usko
ja elämä.
Näin toteaa kardinaali
Joseph Ratzinger kirjassaan ”Matkalla Jeesuksen Kristuksen luo” (KATT 2006, s. 111). Tuo ajatus
tekee lukijansa ja kuulijansa mietteliääksi: Totuus
on konkreettinen; usko ja elämä kuuluvat yhteen.
Se panee jokaisen uskovan miettimään, mihin hän
oikeastaan uskoo ja mikä merkitys uskolla hänen
elämässään on. Onko oma uskoni todellinen? Ohjaako se todella elämääni?
Voimme kääntää katseemme kristinuskon ensimmäisiin vuosisatoihin ja miettiä, missä määrin me
tämän päivän kristityt todella täytämme tehtävämme maailmassa. Vastikään ilmestyneessä kirjassaan Render unto Caesar (Doubleday, 2008, s. 7273) Denverin arkkipiispa Charles J. Chaput OFM
Cap. siteeraa tutkijoiden näkemyksiä:
Paul Johnson kirjoitti klassikossaan A History of
Christianity, että ”se, mikä eniten teki vaikutuksen
pakanoihin, oli molemminpuolisen rakkauden ja
yhteisen laupeuden kristillinen henki”. Yhteiskuntatieteilijä Rodney Stark ... tekee saman johtopäätöksen.

Stark ilmaisee sen näin: ”Yksinkertainen lause —
’sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut’ — olisi
ihmetyttänyt koulutettua pakanaa. Ja ajatusta, että
jumalat välittäisivät siitä, miten me kohtelemme
toinen toistamme, olisi pidetty täysin absurdina.”
Starkin mielestä kristillinen kirkko ei vallannut
Rooman valtakuntaa kuuluisuuksien kääntymisillä tai opportunismilla tai pakolla, vaan pääasiassa uskonsa ja opetuksensa voimalla. ... Starkin
mukaan ”Kristikunta ei kasvanut ... koska Konstantinus vaati sitä”, vaan koska kristityt toimivat
sen mukaan, mitä kirkko saarnasi. Se oli lopultakin
niin yksinkertaista. Kristityt elivät niin, että usko
oli kaikkein tärkein tekijä heidän päivittäisissä
valinnoissaan ja toimissaan.
Lopulta arkkipiispa Chaput tulee Starkin esittämään johtopäätökseen:
Radikaalein kristillinen uskomus oli Starkin mukaan usko Jumalan rakkauteen ja käsky rakastaa
lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Nykyään me
usein pidämme näitä uskomuksia itsestään selvinä.
Joillekin ihmisille ne ovat latteuksia. Mutta uskonnollisen todistamisen historiassa ne merkitsivät
kuitenkin jotakin radikaalisti uutta.
Arkkipiispa Chaputin erinomainen kirja on kirjoitettu selventämään ja palauttamaan mieliin
amerikkalaisten katolilaisten suhdetta politiikkaan ja velvollisuuksia siinä. Se on myös loistava
kirja kirkon ja valtion sekä uskonnon ja politiikan
suhteesta. Totuus on konkreettinen.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
21.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 55:6-9
Ps. 145:2-3, 8-9, 17-18. - 18a
2L Fil.1:20c-24, 27a
Ev. Matt. 20:1-16a

5.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 5:1-7
Ps. 80:9+12, 13-14, 15-16, 19-20. - Jes. 5:7a
2L Fil. 4:6-9
Ev. Matt. 21:33-43

28.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)
1L Hes. 18:25-28
Ps. 25:4-5, 6-7, 8-9. - 6a
2L Fil. 2:1-11 tai 2L Fil. 2:1-5
Ev. Matt. 21:28-32

12.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 25:6-10a
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 6cd
2L Fil. 4: 12-14, 19-20
Ev. Matt. 22:1-14 tai Ev. Matt. 22:1-10
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Uutisia
Pyhän Henrikin
reliikki palasi
Helsinkiin

Kristityt vainojen kohteena Intiassa
Ernakulam-Angamalyn
syro-malabaarisen kirkon
arkkipiispa, kardinaali Varkey Vithayathil on ottanut
kantaa jo jonkin aikaa jatkuneisiin kristittyjen vastaisiin
väkivaltaisuuksiin varsinkin
Orissan osavaltiossa itäisessä Intiassa. Elokuun lopussa
paisuneet väkivaltaisuudet

ovat jättäneet tuhansia kristittyjä kodittomiksi ja monia
on myös tapettu. Esimerkiksi neljä rakkauden lähetyssisarta on pidätetty syytettyinä neljän holhoukseensa
saamansa vauvan väkisin
käännyttämisestä. Vauvat
siirrettiin lopulta valtiolliseen laitokseen, vaikka si-

sarilla oli kaikki tarvittavat
asiakirjat ja luvat.
Kardinaalin mukaan Intian kristityt ovat valmiita
”uhraamaan henkensäkin
suojellakseen uskoaan, koska uskomme on tärkeämpi
kuin elämämme”. Tilanteen
rauhoittumiseksi Intian
kristityt viettivät syyskuun

ensimmäisenä sunnuntaina
paaston ja rukouksen päivää. Orissassa poliisi piti
huolen siitä, että krisitityt
saattoivat turvallisesti järjestää kulkueita kaduilla.
Kirkot olivat auki koko päivän, ja uskovat täyttivät ne
aamusta iltaan.
KATT/Zenit/CWNews

Pyhän marttyyripiispa Henrikin kyynärvarsiluun reliikki, joka keväällä toimitettiin
kaikkien muiden Turun
tuomiokirkosta löytyneiden
reliikkien tavoin Turkuun
tutkimuksia varten, on palautettu 28.8.2008 Pyhän
Henrikin katedraaliin Helsinkiin. Reliikki asetettiin
saman tien takaisin katedraalikirkon pääalttariin, johon kesän aikana on tehty
uusi hälytysjärjestelmä.
Museoviraston hallussa
ollut reliikki tuotiin vuodesta 1989 alkaen Pyhän
Henrikin kirkkoon uskovien
kunnioitettavaksi joka vuosi
pyhän Henrikin juhlapyhäksi. Vuonna 2000 seurakunta
sai Museovirastolta luvan
sijoittaa reliikin pysyvästi
katedraalikirkon pääalttariin. Reliikkikokoelman kokonaisuuden siirtyessä Turun tuomiokirkkomuseoon
myös kyynärvarsireliikki
toimitettiin sinne.
Tässä yhteydessä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän ja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan välillä
solmittiin sopimus, jonka
mukaan reliikki palautetaan
Helsinkiin reliikkitutkimuksen edistyttyä. Sopimusta
tarkastellaan uudelleen viiden vuoden kuluttua.
KATT

Paavi: Kristinusko ei ole ”uutta moraalisuutta”, vaan
henkilökohtaista Jeesuksen kohtaamista
Puhuessaan 3.9. Vatikaaniin
kokoontuneille pyhiinvaeltajille paavi Benedictus XVI
käänsi huomion pyhän Paavalin kääntymykseen, jonka
hän sanoi osoittavan meille,
että kristinusko ei ole ”uusi
filosofia tai uusi muoto moraalisuutta”, vaan Kristuksen persoonan kohtaamista,
joka aloittaa henkilökohtaisen suhteen hänen kanssaan.
Tietomme Paavalin kääntymyksestä perustuu Apostolien tekojen antamaan
todistukseen. Siinä pyhä
Luukas selostaa Damaskoksen tien dramaattisen

tapahtuman, joka muutti
Paavalin kiihkeästä kirkon
vainoajasta innokkaaksi
evankeliumin julistajaksi.
Paavi myös huomautti, että
omissa kirjeissään Paavali
kuvaa tapahtumaa ei niinkään pelkkänä kääntymisenä, vaan kutsuna apostoliksi
tulemiseen ja tehtävänä julistaa evankeliumia.
Pyhä isä selitti, että Paavalin kokema kohtaaminen Damaskoksen tiellä ei
tapahtunut suhteessa käsitteisiin tai ideoihin, vaan
”Jeesuksen omaan persoonaan”. Paavali ”ei tavannut
vain menneisyyden histori-

allista Jeesusta vaan elävän
Kristuksen, joka ilmoitti olevansa Vapahtaja ja Herra”.
Kohtaamisesta Damaskoksen tiellä oli seurauksena
Paavalin oman itsen kuoleminen ja uuden olemisen
syntyminen elävän Kristuksen kanssa. Tämä historiallinen tapaus oli ”todellinen
uudistuminen, joka muutti
kaiken oleellisen”.
Kuitenkaan ”pyhä Paavali ei pitänyt tapausta kääntymisenä”, jatkoi paavi, ”syy
siihen on hyvin selvä: tämä
hänen elämänsä muuttuminen ei ollut tulosta psykologisesta prosessista, älylli-

sestä tai moraalisesta muuttumisesta ...., vaan se oli hedelmä hänen kohtaamisestaan Kristuksen Jeesuksen
kanssa. ... Pyhän Paavalin
uudistumista ei voi selittää
millään muulla tavalla. Psykologiset analyysit eivät voi
selventää ja ratkaista tätä ongelmaa; vain voimakas kohtaaminen Kristuksen kanssa
on avain tämän tapahtuman
ymmärtämiseen.”
Meille kristinusko ”ei ole
uusi filosofia tai uusi moraalisuuden muoto. Me olemme kristittyjä vain, jos kohtaamme Kristuksen, vaikka
hän ei ilmoittaisi itseään

meille yhtä selvästi ja vastaansanomattomasti kuin
Paavalille tehdessään hänestä pakanoiden apostolin. Me
voimme myös kohdata Kristuksen lukiessamme pyhää
Raamattua, rukoillessamme
sekä kirkon liturgisessa elämässä — koskettaa Kristuksen sydäntä ja tuntea, että
Kristus koskettaa meidän
sydäntämme. Ja vain tässä
henkilökohtaisessa suhteessa Kristukseen, tässä kohtaamisessa Ylösnousseen
kanssa, me olemme todella
kristittyjä.”
KATT/Zenit/VIS
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Uutisia
Benedikt XVI tar emot Ingrid Betancourt
i privat audiens:

”Jag tackar Jesus och Maria
för min frigivning!”

”Olympiahenki” ei kestänyt kauan:

Kiinalaispiispa pidätettiin
olympialaisten päättyessä
Kiinan ehkä huomattavin
”maanalaisen” katolisen kirkon piispa pidätettiin sunnuntaina, elokuun 24. päivänä, jolloin myös vietettiin
olympialaisten päätösjuhlaa
Pekingissä.
Useat poliisit pidättivät
Zhendingin piispan Julius
Jia Zhiguon Wuqiun katedraalissa. Hänen pidättämiselleen ei annettu mitään
syytä eivätkä vallanpitäjät
ole paljastaneet, missä iäkästä piispaa pidetään.
73-vuotias piispa Jia, joka
johtaa yli 100 000:n jäsenen
aktiivista katolista hiippakuntaa Hebein hiippakunnassa, on ollut vankilassa 15
vuotta vuodesta 1963 vuo-

teen 1978. Vapauttamisensa
jälkeen hänet on pidätetty
uudestaan ainakin 12 kertaa. Tavallisesti häntä on pidetty pidätettynä muutamia
päiviä kuulusteluja varten.
Hän on elänyt kotiarestissa
vuodesta 1989 alkaen.
Kiinan kristittyjä varoitettiin järjestämästä julkisia
jumalanpalveluksia olympalaisten aikana. Noin tuhat
katolilaista uhmasi määräystä Zhendingissä ollakseen
läsnä piispa Jian viettämässä messussa Wuqiun katedraalissa Neitsyt Marian taivaaseenottamisen juhlana
15. elokuuta. Kiinalaisilla
viranomaisilla — erityisesti Hebein hiippakunnassa,

Evoluutio esille
Roomassa

Kardinaali Glempin rohkea ehdotus:

Vatikaanin lehdistöosasto on
tiedottanut, että maaliskuussa 2009 järjestetään Rooman
Paavillisen Gregoriana-yliopiston ja yhdysvaltalaisen
Notre Dame -yliopiston
yhteistyönä kansainvälinen
kongressi evoluutiosta. Kongressin suojelijana toimii
Paavillinen kulttuurineuvosto. Sen tarkempi teema
on ”Biological Evolution:
Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 years after
‘The Origin of Species’”.
KATT/VIS
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missä maanalainen kirkko
on vahva — on ollut tapana pidättää kristittyjen johtajia juuri ennen tai jälkeen
suurten tapahtumien, esim.
kommunistisen puolueen
kokousten yhteydessä.
Olympialaiset tuottivat
sarjan varoituksia virallista
lupaa vailla olevia uskonnollisia tapahtumia vastaan,
ja muun muassa AsiaNews uutistoimisto on huomauttanut, että jotkut maanalaisen
kirkon jäsenet ennustivat tehoiskun tulevan välittömästi
olympialaisten jälkeen, kun
tiedotusvälineiden huomio
vähenee.
KATT/CWNews/AsiaNews

Maria Euroopan
parlamentin suojelijaksi
Varsovan emeritusarkkipiispa, kardinaali Jozef Glemp,
vahvisti syyskuun alkupuolella toivovansa, että Trybunalskin Neitsyt Maria, Puolan parlamentin suojelija, nimitettäisiin myös Euroopan
parlamentin suojelijaksi.
Puolalaisen Metro-päivälehden mukaan ehdotus
lähetetään Brysseliin vielä
tässä kuussa. Kardinaali

Glemp teki ehdotuksen ensimmäisen kerran elokuussa Czestochowan Neitsyt
Marian juhlassa.
Puolan aikaisempi presidentti Marek Jurek nimitti
Trybunalskin Neitsyt Marian Puolan parlamentin suojelijaksi.
KATT/CNA

Den 1:a september tog helige
fadern Benedikt XVI emot
Ingrid Betancourt som blev
fri i början av juni efter att
ha varit den revolutionära
colombianska FARC rörelsens gisslan under 6 år och
4 månader.
Den privata audiensen
skedde i Castel Gandolfo,
där påven tog emot henne
och hennes familj. Att träffa
påven har varit en av de första önskningar som Ingrid
Betancourts uttryckte efter
frigivningen. Efter mötet
med Benedikt XVI ville Columbias före detta presidentkandidat möta journalister, och både Italiens president Giorgio Napoletano
och Roms borgmästare Alemanno.
I februari i år tog Benedikt XVI emot Ingrid Betancourts mamma, Yolanda
Pulecio, och vid flera tillfällen under våren har påven
vädjat om att Betancourt
ska frisläppas och om försoning i Colombia. När Ingrid
Betancourt klev av planet
efter sin frigivning var hennes första ord riktade till
Gud och offentligt sa hon
till de samlade: ”Det som ni
nu ska göra är att förena er
med mig och tacka Gud för
min frigivning, som är ett
mirakel av Maria, efter alla
mina böner.” Och tillsammans med de samlade gick
hon ner på knä och bad tre

Ave Maria.
Ingrid Betancourt har berättat att hon fått utstå förödmjukelser och trakasserier
under dessa år och att det
som hjälpte henne att mentalt inte falla ner i en mörk
avgrund, var det stöd hon
fick från Gud. ”När jag såg
Farc ledaren som lett kidnappningen och som varit
mycket grym under dessa
år, arresterad med förbundna ögon, måste ni förtå att
jag inte njöt. Jag kände medlidande med honom. Man
måste kunna respektera allas liv, även sina fienders”.
Att läsa Bibeln var en
lyx som var tillåtet henne.
”Varje dag kommunicerade
jag med Gud, med Jesus
och Maria”, berättar Ingrid
Betancourt, ”från det att
jag klev upp på morgonen.
Jag la över mina barn i hans
händer, och följde dem genom honom”.
Från Sydamerika får vi
alltså vittnesbörd om tro och
tacksamhet till Gud från en
kvinna, som hållits fångad
och varit hårt prövad under
6 år, och från en statschef,
som sätter sin tro före det
politiskt korrekta, då han,
Colombias president, Alvaro Uribe, tackar Vår Herre
och Jungfru Maria för att de
har hjälpt Colombia.
KATT/RV

Oremus
Pyhän
Birgitan
rukous

Rukouksen
apostolaatti

O

Syyskuu

i Herra, tule pian
ja valaise minun
yöni. Kaipaan sinua
niin kuin se, joka tekee
kuolemaa. Sano minun
sielulleni, ettei mitään
tapahdu ilman sinun
sallimustasi ja ettei mikään, minkä sinä sallit
tapahtua ole vailla lohtua. Oi Jeesus, Jumalan
Poika, sinä, joka seisoit
vaiti tuomitsijoittesi
edessä, vaienna minun
kieleni, kunnes olen oivaltanut, mitä ja millä
tavalla minun on puhuttava.

Rukoilemme, että ne, joiden
on pakko lähteä maastaan
sodan tai sortavan hallituksen tähden, saisivat kristityiltä tukea oikeuksiensa
puolustamiseen ja suojelemiseen.
Rukoilemme, että jokainen kristitty perhe uskollisena avioliiton sakramentille edistäisi rakkauden ja
yhteyden arvoja ja olisi siten
pieni evankelioiva yhteisö,
joka on avoin ja herkkä huomaamaan toisten aineelliset
ja hengelliset tarpeet.
Lokakuu
Rukoilemme, että piispainsynodi auttaisi piispoja ja
teologeja sekä katekeettoja
ja pastoraalisen työn tekijöita rohkeasti välittämään
uskon totuutta yhteydessä
koko kirkon kanssa.
Rukoilemme, että kaikki
kristityt tässä kuussa, joka
on omistettu lähetystyölle,
tuntisivat tarpeen osallistua kirkon lähetystyöhön,
jota paavilliset lähetysseurat edistävät, rukoilemalla,
uhrautumalla ja antamalla
konkreettista apua.

Osoita minulle tie ja
tee minut halukkaaksi kulkemaan sitä. On
pelottavaa jäädä paikalleen ja vaarallista
jatkaa matkaa. Tule ja
täytä silloin minun kaipuuni ja osoita minulle
tie. Käyn sinun luoksesi kuten haavoittunut
tulee lääkärin luokse.
Herra, anna minun sydämelleni rauha.

Böneapostolatet

Pyhän Birgitan
muistopäivää
vietetään 7.10.

September

Litania till Nordens helgon
Gud Fader i himlen:
förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare:
förbarma dig över oss.
Gud, Helige Ande:
förbarma dig över oss.
Heliga Treenighet, den enda Gud:
förbarma dig över oss.
Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder: be för oss
Heliga jungfru över alla jungfrur: be för
oss
Du Nordens drottning: be för oss.
Helige Ansgar, Nordens apostel: be för
oss
Helige Sigfrid: be för oss
Helige Eskil: be för oss
Helige David: be för oss
Helige Staffan: be för oss
Helige Henrik: be för oss
Alla heliga förkunnare i Norden: be för
oss.

Helige Olov: be för oss
Helige Erik: be för oss
Helige Knut: be för oss
Helige Botvid: be för oss
Alla Nordens heliga martyrer: be för
oss.
Helige Brynolf: be för oss
Helige Hemming: be för oss
Helige Thorlak: be för oss
Helige Jón: be för oss
Helige Niels: be för oss
Alla Nordens heliga biskopar och bekännare: be för oss.
Heliga Ragnhild: be för oss
Heliga Sunniva: be för oss
Heliga Elin: be för oss
Heliga Ingrid: be för oss
Heliga Birgitta: be för oss
Heliga Katarina: be för oss
Heliga Ursula: be för oss
Heliga Maria Elisabeth: be för oss
Alla Nordens heliga kvinnor: be för oss.

Guds Lamm, som borttager världens
synder: skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens
synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens
synder: förbarma dig över oss, o Herre.
V: Be för oss alla Nordens heliga män
och kvinnor,
R: att vi blir värdiga Kristi löften.
Låt oss bedja. Vi tackar dig, kärleksrike
Fader, för alla heliga män och kvinnor
som verkat ibland oss, kända eller okända. Vi ber dig: utbred på deras förbön
ditt rike, och låt en dag alla dem som
bekänner ditt namn tillsammans få prisa dig med dina heliga. Genom Jesus
Kristus, vår Herre. Amen.
Oremus, s. 475

Vi ber, att de, som på grund
av krig eller totalitära regimer, blir tvungna att lämna
hem och fosterland, får hjälp
av de kristna att försvara och
skydda sina rättigheter.
Vi ber, att alla kristna familjer, trogna äktenskapets
sakrament, lever i kärlek
och trohet, så att de utgör en
evangeliserande gemenskap
som är öppen för människors materiella och andliga
behov.
Oktober
Vi ber, att biskopssynoden
ger stöd och hjälp till präster, teologer, kateketer och
alla andra medhjälpare att
sprida Guds ord och med
hängivenhet förmedla trons
sanning i gemenskap med
hela Kyrkan.
Vi ber, att alla kristna
samfund under denna månad, som är vigd åt missionen, förstår vikten av att
delta i Kyrkans universella
mission genom bön, uppoffringar och konkret hjälp.
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Paimenelta

Humanae vitae 40 vuotta
Hänen pyhyytensä
paavi Benedictus
XVI:n puhe Paavillisen Lateraani-yliopiston järjestämän
kansainvälisen kongressin osallistujille Humanae vitae
-kiertokirjeen julkaisemisen 40. vuotena.
Sala Clementinassa lauantaina, 10. toukokuuta 2008
Kunnioitetut veljet piispuudessa ja pappeudessa, rakkaat veljet ja sisaret,
hyvin iloissani otan teidät
vastaan nyt kongressinne
juuri päätyttyä. Tapaamisenne aikana te tarkastelitte vanhaa mutta samalla aina uutta ongelmaa, nimittäin sitä,
miten osoitetaan vastuuta
ihmiselämän syntymisestä
ja kunnioitusta sitä kohtaan. Tervehdin erityisesti
arkkipiispa Rino Fisichellaa,
tämän kansainvälisen kongressin järjestäneen Paavillisen Lateraani-yliopiston
rehtoria, ja kiitän häntä hänen tervetuliaissanoistaan.
Lausun sitten tervehdykseni
myös kokouksen arvoisille
puheenjohtajille, puhujille ja kaikille osallistujille,
jotka ovat panoksellaan rikastuttaneet näitä kiireisiä
työpäiviä. Tekstinne antavat sopivasti lisävalaistusta
tämän aiheen laajempaan
käsittelyyn, aiheen, joka on
niin kiistelty mutta samalla
niin ratkaisevan tärkeä ihmiskunnan tulevaisuuden
kannalta. Vuosikymmenten
saatossa sen merkitys on
vain kasvanut.
Jo pastoraalikonstituutiossa Gaudium et Spes Kirkosta nykymaailmassa Vatikaanin II kirkolliskokous kutsui
tiedemiehiä yhdistämään
voimansa, jotta saavutettaisiin tiedollinen ykseys ja
luja varmuus niistä ehdoista,
jotka voisivat edistää ”ihmisen suvunjatkamisen oikeaa
järjestystä” (GS, 52). Kunnioitettu edeltäjäni, Jumalan
palvelija Paavali VI julkaisi
kiertokirjeen Humanae vitae
25. heinäkuuta 1968. Asiakirja joutui nopeasti suurten
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ristiriitaisuuksien keskelle.
Se oli kirjoitettu vaikeaan
tilanteeseen, ja siksi se on
merkittävä osoitus rohkeudesta, kun se vahvistaa kirkon opetuksen ja tradition
jatkuvuuden. Tätä tekstiä
on aivan liian usein esitetty
ja tulkittu virheellisesti. Se
synnytti myös paljon keskustelua, koska se julkaistiin syvien kiistojen keskellä,
jotka leimasivat kokonaisia
sukupolvia. Neljäkymmentä vuotta sen julkaisemisen
jälkeen tuo opetus ei pelkästään osoita muuttumatonta
totuuttaan vaan tuo esiin
myös sen kaukonäköisyyden, jolla tätä ongelmaa on
käsitelty. Tosiasiassa aviollinen rakkaus on kuvattu sellaiseen maailmanlaajuiseen
prosessiin kuuluvaksi, joka
ei lopu sielun ja ruumiin
erottamiseen eikä ole pelkkien, usein ohimenevien ja
heikkojen, tunteiden vallassa. Ennemminkin se kantaa
vastuuta ihmispersoonan
ykseydestä ja kaiken jakamisesta puolisoiden kesken,
jotka yhteisesti hyväksyen
tarjoavat itsensä toisilleen
uskollisen ja jakamattoman
rakkauden lupauksena, rakkauden, joka virtaa aidosta,
vapaudessa tehdystä valinnasta. Kuinka sellainen rakkaus voisi pysyä suljettuna
elämän lahjalle? Elämä on
aina mitä arvokkain lahja;
joka kerta, kun todistamme
sen alkua, näemme Jumalan
luomistyön voiman. Hän
luottaa ihmiseen ja kutsuu
häntä siksi toivon vahvistamana rakentamaan tulevaisuutta.
Kirkon opetusvirka ei
voi olla tutkimatta yhä uudella ja entistä syvemmällä
tavalla niitä pohjimmaisia
periaatteita, jotka koskevat
avioliittoa ja lisääntymistä.
Mikä oli totta eilen, on totta tänäänkin. Humanae vitae
-kiertokirjeessä ilmaistu totuus ei muutu. Päinvastoin,
juuri uusien tieteellisten
löytöjen valossa sen opetuksesta on tullut yhä ajankohtaisempaa; se kutsuu meitä
tarkastelemaan sisältönsä
todellista arvoa. Avainsana
sen oikeaksi tutkimiseksi
on edelleen ”rakkaus”. Ensimmäisessä kiertokirjeessäni Deus caritas est kirjoitin: ”Ihminen tulee todella
omaksi itsekseen silloin,

kun ruumis ja sielu löytävät
syvällisen yhteyden keskenään. ... Ei henki eikä ruumis kuitenkaan yksinään
rakasta, vaan ihminen, siis
persoona, rakastaa yhtenä
kokonaisena luomuksena,
johon kuuluvat ruumis ja
sielu” (DCE, 5). Jos tämä
ykseys poistetaan, ihmispersoonan arvokkuus häviää ja ihmisruumiista uhkaa
tulla kauppatavaraa, jota voi
ostaa ja myydä (vrt. sama).
”Omistamisen” kulttuurin tullessa tärkeämmäksi
kuin ”olemisen” kulttuurin
ihmiselämää uhkaa sen arvokkuuden menettäminen.
Mikäli seksuaalisuuden harjoittamisesta tulee huume,
joka pyrkii orjuuttamaan
kumppanin omiin haluihin
ja tarkoituksiin eikä kunnioita rakastetun aikoja, silloin
se, mitä on puolustettava ei
ole pelkkä rakkauden käsite
vaan ensi sijassa ihmispersoonan arvokkuus. Uskovina me emme koskaan voi
sallia teknologian mitätöivän rakkauden laatua ja elämän pyhyyttä.
Kun Jeesus puhuessaan
ihmisten rakkaudesta viittasi siihen, mitä Jumala luomistyön alussa teki, hän ei
tehnyt sitä sattumalta (vrt.
Matt. 19:4-6). Hänen opetuksensa viittaa vapaaseen
tekoon, jonka avulla Luoja
ei vain halunnut ilmaista
avoimen ja kaikille osoitetun rakkautensa rikkautta,
vaan hän halusi myös jättää
siihen merkin siitä mallista,
jonka mukaan ihmiskunnan
toiminnan on järjestyttävä.
Aviollisen rakkauden hedelmällisyydessä mies ja nainen
ottavat osaa Isän luomistyöhön. He tekevät selväksi,
että heidän aviorakkautensa perustuu heidän lausumaansa ”kyllä”-sanaan, joka
eletään todeksi juuri vastavuoroisuudessa ja joka on
aina avoin elämälle. Tämä
Herran sana, johon sisältyy
syvä totuus, kestää muuttumattomana eivätkä erilaiset
vuosien saatossa toisiaan
seuraavat — ja joskus jopa
ristiriitaiset — teoriat voi
sitä hävittää. Luonnon laki,
joka on persoonien ja kansojen välisen todellisen tasaarvon tunnustamisen perusta, ansaitsee tunnustuksen
sinä lähteenä, joka herättää
puolisoiden välisen suhteen

myös vastuuseen uusien lasten saamisesta. Uuden elämän välittäminen on kirjoitettu luontoon; sen lait ovat
kuin kirjoittamaton normi,
jota kaikkien on seurattava.
Jokainen yritys kääntää katse pois tästä periaatteesta on
tuomittu epäonnistumaan
eikä tuota tulevaisuutta.
Meidän on kiireesti löydettävä uudelleen uusi liitto, joka on aina ollut hedelmällinen, kun sitä on kunnioitettu. Se asettaa järjen ja
rakkauden ensimmäiseksi.
Tarkkanäköinen opettaja,
kuten Guglielmus SaintThierryläinen, osasi kirjoittaa sanoja, jotka mielestämme ovat täysin päteviä vielä
tänäänkin: ”Jos järki ohjaa
rakkautta ja rakkaus valaisee
järkeä, jos järki kääntyy rakkaudeksi ja rakkaus suostuu
pysymään järjen rajoissa, ne
voivat saada aikaan jotakin
suurta” (De natura et dignitate amoris, 21, 8). Mitä on
tämä ”suuri”, jonka voimme kokea? Se on vastuun
syntymistä elämästä, joka
tekee ihmisen antautumisen toiselle hedelmälliseksi.
Se on rakkauden hedelmää,
joka voi ajatella ja valita täydessä vapaudessa, ilman
että se antaa mahdollisesti
vaadittavan uhrin vaikuttaa itseensä liiallisesti. Siitä
syntyy elämän ihme, jonka
vanhemmat saavat tuntea
samalla, kun he kokevat joksikin erityiseksi sen, mikä
heissä ja heidän kauttaan
tapahtuu. Mikään mekaaninen tekniikka ei voi korvata
aviopuolisoiden keskinäistä rakkaudenaktia, joka on
merkki suuremmasta salaisuudesta, jonka kautta
he ovat toimijoina osallisia
luomisesta.
Ikävä kyllä me näemme
yhä useammin surullisia
tapahtumia, jotka koskevat
nuoria. Heidän reaktionsa
osoittavat, että heidän tietonsa elämän salaisuudesta
ja heidän toimiensa vaarallisista seuraamuksista ovat
virheelliset. Viittaan usein
kiireelliseen koulutuksen
tarpeeseen. Sillä tarkoitan
ensi sijassa elämän teemaa.
Toivon todella, että erityisesti nuoret ihmiset saisivat
aivan erityistä huomiota, jotta he voisivat oppia rakkauden todellisen merkityksen
ja valmistautua sitä varten

saamalla sopivaa kasvatusta seksuaalisuudesta ilman,
että ohi kiitävät viestit pääsisivät häiritsemään heitä
ja estämään heitä saavuttamasta kulloisenkin asian
todellista olemusta. Väärien illuusioiden esittäminen
rakkauden kontekstissa saatikka ihmisten pettäminen
niiden asioiden suhteen,
mitkä ovat heidän todelliset
velvollisuutensa — joiden
täyttämiseen heidät on kutsuttu oman seksuaalisuutensa avulla —, eivät osoita
kunnioitusta vapauden ja
demokratian periaatteiden
varaan rakentuvaa yhteiskuntaa kohtaan. Vapauden
on liityttävä totuuteen ja
vastuuseen toiselle omistautumisen voimalla, johon
sisältyy myös uhri. Ilman
näitä tekijöitä ihmisyhteisö ei voi kasvaa; sitä uhkaa
jatkuvasti omaan itsekkyyteensä sulkeutumisen riski.
Humanae vitae -kiertokirjeessä ilmaistu opetus ei ole
helppo. Kuitenkin se vastaa
sitä perustavaa rakennetta,
jonka kautta elämää on aina
välitetty maailman luomisesta alkaen ottaen huomioon luonnon ja seuraten
sen vaatimuksia. Ihmiselämän kunnioitus ja ihmispersoonan arvokkuuden
säilyttäminen tekevät välttämättömäksi, ettemme jätä
käyttämättä mitään mahdollisuutta tarjota kaikille
ihmisille osuutta vastuullisen aviollisen rakkauden aidosta totuudesta, kaikessa
uskollisuudessa sitä lakia
kohtaan, joka on kirjoitettu
jokaisen ihmisen sydämeen.
Näine ajatuksineni jaan teille kaikille apostolisen siunauksen.
Paavi Benedictus XVI
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Paimenelta
Humanae vitae -kiertokirjeen opetus pätee tänäänkin
Paavi Benedictus totesi puheessaan (viereisellä sivulla): ”Neljäkymmentä vuotta [Humanae vitaen] julkaisemisen
jälkeen tuo opetus ei pelkästään osoita muuttumatonta totuuttaan vaan tuo esiin myös sen kaukonäköisyyden, jolla
tätä ongelmaa on käsitelty.” Siksi, vuosi vuoden jälkeen kirkon opetusviran asiakirjat, paavien ja hänen kanssaan
yhteydessä olevien piispojen puheet ja kirjoitukset, ovat vahvistaneet Paavali VI:n kiertokirjeen opetuksen. Tässä
se, mitä Katolisen kirkon katekismus sanoo avioliiton hedelmällisyydestä ja lapsien arvosta (KKK 2366-2379):
AVIOLIITON
HEDELMÄLLISYYS
2366. Hedelmällisyys on lahja,
yksi avioliiton päämääristä, sillä
aviorakkaus suuntautuu luonnostaan olemaan hedelmällinen. Lapsi ei tule jostakin ulkopuolelta kuin jonakin lisänä
puolisoiden keskinäiseen rakkauteen, vaan lapsi syntyy molemminpuolisen antautumisen
ytimessä, tämän antautumisen
hedelmänä ja täyttymyksenä.
Siksi kirkko, joka on ”elämän
puolella”, opettaa, että ”on välttämätöntä, että jokainen aviollinen yhtyminen pysyy itsessään
suunnattuna ihmiselämän syntymiseen”. ”Tämä kirkon opetusviran usein esittämä opetus
perustuu Jumalan säätämään
erottamattomaan yhteyteen,
jota ihmisen ei ole lupa omasta
tahdostaan rikkoa ja joka vallitsee puolisoiden ykseyden ja
suvunjatkmisen välillä, jotka
molemmat ovat läsnä aviollisessa yhtymisessä”.
2367. Elämän antamiseen kutsutut aviopuolisot ovat osallisia Jumalan luovasta voimasta
ja hänen isyydestään. ”Täyttäessään velvollisuuttaan, joka
heillä on elämän edelleen antamisessa ja kasvattajina (mikä
on ymmärrettävä heidän erityiseksi tehtäväkseen), aviopuolisot tietävät olevansa Luojan
rakkauden työtovereita ja hänen
tulkkejaan. Siksi heidän tulee
täyttää velvollisuutensa ihmisinä ja kristittyinä vastuuntuntoisesti.”
2368. Eräs erityinen puoli tätä
vastuuta koskee suvunjatkamisen sääntelyä. Aviopuolisot voivat pätevistä syistä117 haluta
pidemmän väliajan lastensa
siittämiselle. Heidän tulee tutkia, johtuuko heidän toiveensa
sokeasta itsekkyydestä vai vastaako se vastuullisen vanhemmuuden hedelmällisyyttä. Sen
lisäksi heidän tulee sovittaa

menetelmänsä moraalin objektiivisten ohjeiden mukaisiksi:
”Kun on kyseessä aviorakkauden yhdistäminen vastuuseen
elämän jatkamisesta, ei käyttäytymisen moraalinen luonne riipu yksinomaan vilpittömästä aikomuksesta ja vaikuttimien punnitsemisesta, vaan
myös objektiivisista arvosteluperusteista, jotka ovat peräisin ihmispersoonan ja hänen
tekojensa luonteesta ja jotka
ottavat huomioon koko sen
sisällön ja merkityksen, joka
keskinäisellä antautumisella
ja ihmissuvun jatkamisella on
todelliseen rakkauteen yhdistyneinä. Tämä ei voi toteutua,
ellei aviollisen siveyden hyvettä noudateta vilpittömin
mielin.”

2369. ”Kun nämä molemmat
olennaiset näkökohdat, rakastava yhtyminen ja suvunjatkaminen, otetaan huomioon,
aviollinen yhdyntä säilyttää
ehjänä tietoisuuden molemminpuolisesta ja todellisesta
rakkaudesta ja suuntautumisesta vanhemmuuden jaloon
tehtävään, johon ihminen on
kutsuttu.”
2370. Ajoittainen pidättyvyys
ja ne syntyvyyden sääntelyn
menetelmät, jotka perustuvat
itsetarkkailuun ja naisen hedelmättömiin jaksoihin, ovat sopusoinnussa moraalin objektiivisten kriteerien kanssa. Nämä
menetelmät kunnioittavat aviopuolisoiden ruumista, rohkaisevat hellyyteen ja edistävät
kasvamista aitoon vapauteen.
Sitä vastoin ”jokainen teko,
joka tapahtuu joko aviolliseen
yhdyntään valmistauduttaessa
tai sen aikana tai sen luonnollisten seurausten kehittyessä,
päämääränä tai keinona tehdä
suvunjatkaminen mahdottomaksi, on itsessään paha”.

naisvaltaista antautumista
toisilleen, keinotekoinen syntyvyyden sääntely asettaa vastakohdaksi kielen, joka on objektiivisessa ristiriidassa edellä mainitun kanssa ja jonka
mukaan kyseessä ei olekaan
puolisoiden kokonaisvaltainen antautuminen toisilleen.
Jälkimmäisestä ei seuraa ainoastaan selkeä kieltäytyminen
elämälle avautumisesta vaan
myös aviollisen rakkauden
sisäisen totuuden väärentäminen; tämä rakkaushan on
kutsuttu olemaan koko persoonan antautumista… Tämä
antropologinen ja moraalinen
ero toisaalta keinotekoisen
syntyvyydensäännöstelyn ja
toisaalta luonnollisiin hedelmättömyysjaksoihin turvautumisen välillä… perustuu
kahteen toistensa kanssa sovittamattomassa ristiriidassa
olevaan käsitykseen persoonasta ja ihmisen seksuaalisuudesta”.

2371. ”Kaikkien tulee tietää,
että ihmiselämä ja velvollisuus
välittää sitä eteenpäin eivät
rajoitu vain tämän maailman
näköaloihin, ei myöskään niiden täysi ulottuvuus ja koko
merkitys, vaan ne on aina arvioitava suhteessa ihmisen iäiseen
päämäärään.”
2372. Valtio on vastuussa kansalaisten hyvinvoinnista. Sillä perusteella sillä on oikeus vaikuttaa
väestön kasvuun. Se voi tehdä
sen jakamalla tahdikasta ja objektiivista informaatiota, mutta
se ei saa toimia autoritatiivisesti eikä käyttää pakkoa. Se ei saa
syrjäyttää puolisoiden ratkaisua,
sillä puolisot kantavat ensisijaisen vastuun lastensa synnyttämisestä ja kas-vatuksesta. Tällä alueella valtion ei ole lupa käyttää
keinoja, jotka ovat moraalilain
vastaisia.

”Sille kielelle, joka luonnollisella tavalla ilmaisee puolisoiden keskinäistä ja koko-

LAPSET OVAT LAHJA
2373. Raamattu ja kirkon traditio näkevät monilapsisissa
perheissä merkin Jumalan siunauksesta ja vanhempien auliudesta.
2374. Puolisot, jotka toteavat,
etteivät he saa lapsia, kärsivät
suuresti. ”Abraham kysyi Jumalalta: Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit?
Olenhan jäänyt lapsettomaksi”
(1 Moos. 15:2). Ja Rakel valittaa
puolisolleen Jaakobille: ”Auta
minua saamaan lapsia, tai muuten kuolen” (1 Moos. 30:1).
2375. Tutkimuksissa lapsettomuuden korjaamiseksi on
päästy rohkaiseviin tuloksiin.
Niiden käyttäminen edellyttää
kuitenkin, että ne ovat ”ihmispersoonan, hänen luovuttamattomien oikeuksiensa ja hänen
todellisen ja täyden hyvänsä
palveluksessa Jumalan suunnitelman ja tahdon mukaisesti”.
2376. Tekniset keinot, jotka hajottavat vanhempien ykseyden
liittämällä mukaan kolmannen
osapuolen (munasolujen tai
sperman luovuttaminen, kohdun vuokraus), ovat ehdottoman
hylättäviä. Nämä tekniset keinot
(heterologinen keinotekoinen inseminaatio ja hedelmöitys) loukkaavat lapsen oikeutta olla peräisin isästä ja äidistä, jotka lapsi
tuntee ja jotka ovat keskenään
avioliitossa. Se loukkaa samoin
kummankin aviopuolison oikeutta ”tulla isäksi tai äidiksi vain
toistensa kautta”.
2377. Jos näitä keinoja käytetään
aviopuolisoiden kesken (homologinen keinotekoinen inseminaatio ja hedelmöitys), ne ovat
ehkä vähemmän tuomittavia,
mutta niitä ei voida kuitenkaan
hyväksyä moraalisesti, sillä ne
erottavat sukupuoliaktin siittämisestä. Akti, johon lapsen olemassaolo perustuu, ei olekaan
enää akti, jossa kaksi persoonaa
antaa itsensä toisilleen, vaan silloin ”alkion elämä ja identiteetti

jätetään lääkärien ja biologien
valtaan ja tekniikan ylivalta pääsee hallitsemaan ihmispersoonan
alkuperää ja kohtaloa. Tällainen
hallitsemissuhde on itsessään
ristiriidassa sen arvokkuuden ja
tasavertaisuuden kanssa, jonka
tulee olla vanhemmille ja lapsille
yhteistä.” ”Moraaliselta kannalta
katsoen ihmisen lisääntymiseltä
riistetään sille kuuluva täydellisyys, jos tarkoitus ei ole saavuttaa
sitä aviollisen aktin hedelmänä,
siis sen teon hedelmänä, joka on
aviolliselle yhteydelle ominainen
… Vain aviollisen aktin tarkoitusten ja ihmisen ykseyden välisen
yhteyden kunnioittaminen tekee
mahdolliseksi suvunjatkamisen
sopusoinnussa ihmispersoonan
arvokkuuden kanssa.”

2378. Lapsi ei ole mikään vanhemmille kuuluva oikeus vaan
lahja. ”Avioliiton parhain lahja” on siis ihmispersoona. Lasta ei saa käsittää omaisuudeksi,
mihin johtaisi väitetty ”oikeus
lapseen”. Tällä alueella on ainoastaan lapsella varsinaisia
oikeuksia: ”oikeus olla vanhempiensa aviollisen rakkauden erityisen aktin hedelmä ja
oikeus tulla kunnioitetuksi persoonana sikiämisensä hetkestä
alkaen”.
2379. Evankeliumi osoittaa, ettei
ruumiillinen hedelmättömyys
ole mikään absoluuttinen paha.
Kun aviopuolisot ovat käyttäneet kaikki oikeutetut lääketieteelliset keinot, mutta kärsivät
edelleen lapsettomuudesta, he
voivat kääntyä Herran ristin,
kaiken hengellisen hedelmällisyyden lähteen puoleen. He
voivat osoittaa jalosydämisyyttään adoptoimalla hylättyjä
lapsia tai suorittamalla vaativia
palveluksia toisille.

Humanae vitaen viisaus:
Keinotekoisen syntyvyyden sääntelyn menetelmien vakavat seuraukset (kohta 17)
”Rehelliset ihmiset voivat myös vakuuttua riittävästi sen opetuksen totuudesta, jonka kirkko tässä asiassa
esittää, tarkastelemalla syntyvyyden sääntelyn keinotekoisten menetelmien seurauksia. Ajateltakoon
etenkin, kuinka helppo ja leveä tie

silloin avautuisi aviolliseen uskottomuuteen ja yleiseen moraalin heikentymiseen. Paljonkaan kokemusta ei tarvita tuntemaan inhimillisiä
heikkouksia ja ymmärtämään, että
ihmiset – ja erityisesti nuoret, jotka
ovat tähän varsin alttiita – tarvitsevat

rohkaisua moraalilain noudattamisessa. On väärin tarjota heille helppoja keinoja tämän lain rikkomiseen.
On myös pelättävissä, että mies, joka
tottuuhedelmöitystä estäviin menetelmiin, kadottaa kunnioituksensa
naista kohtaan ja välittämättä hänen

ruumiinsa ja sielunsa tasapainosta
tekee hänet halujensa toteuttamisen välineeksi eikä pidä häntä enää
kunnioitettuna ja rakastettuna toverina.”
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
20.9. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi, messu
ranskaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, Pyhän Henrikin seuran
syysmarkkinat klo 14 asti, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
22.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
23.9. ti 18.00 Catholic Students’ Club ruusukko
ja messu
27.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
4.10. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi, 11.00
messu ranskaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
6.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
7.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club ruusukko
ja messu
11.10. la 15.30-18.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten seurakuntasalissa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 21.9. su 16.00
Tikkurila: 28.9. su 16.00

4.10. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
6.10. ma 13.30 messu suomeksi, 14.00 maanantaiklubi seurakuntasalissa, 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
11.10. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
27.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
4.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30
messu latinaksi
7.10. ti 19.00 miestenpiiri
10.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
11.10. la 18.00 messu Naantalissa, Pyhän Birgitan juhla
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 seurakuntamme nimikkojuhlamessu, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 27.9. la 10.00
Eurajoki: 28.9., 5.10. su 14.00
Naantali: 11.10. la 18.00
Pori: 10.10. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.

19.9. pe 18.30 nuortenilta seurakuntasalissa
20.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 parannuksen sakramentti ja vahvistuksen sakramentin
harjoitus, 18.00 iltamessu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi (vahvistuksen sakramentti),
12.00 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
22.9. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa
27.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 opetus
ensikommuuniota varten Englantilaisessa
koulussa, 18.00 iltamessu
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
30.9.-1.10. Ei messua kirkossa!
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diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
18.10., 8.11., 13.12. la 11.00 (uskonnonopetus
klo 9.45)
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 17.10., 12.12.
pe 18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 28.9., 26.10., 23.11., 21.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 5.10., 9.11., 14.12. su 17.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
27.9., 25.10., 22.11., 20.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 18.10.,
8.11., 13.12. la 16.00

Tampere

Jyväskylä

La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, kirkkokahvit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English,
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/Deutsch), su 18.00 iltamessu. Ma, ke 7.30
aamumessu, 13.30 messu (lokakuusta lähtien),
ti, to, pe 18.00 iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti
17.30 ruusukkorukous, to ja kk 1. pe adoraatio.
Rippitilaisuus ti, to ja la 17.30–18.00. Confessions Tues., Thurs., Sat. 17.30–18.00.

5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Mikkelissä
11.10. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English

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, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
20.9. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.9. ke 12.00 seniorien kokous
27.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Kuopiossa

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.
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
4.10. la 9.30 katekeesi, 12.00 lastenkerho, 14.00
perhemessu
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
8.10. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30
naistenilta
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 5.10.,
2.11., 7.12. su 15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 28.9. ja 30.11. su
18.00, (Katariinankatu 3): 26.10., 21.12. su
16.00
Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 22.11. la 18.30, 13.12. la 18.30, 25.12. to
17.00
Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta):
18.10. la 9.00, 8.11. la 12.00, 22.11. la 12.00,
26.12. pe 9.00.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5): 28.9. su 12.00, 18.10. la 12.00, 9.11. su
12.00, 30.11. su 12.00, 13.12. la 12.00, 26.12.
pe 12.00.
Seinäjoki (ev.lut. srkkeskuksen seurakuntasali,
Lakeuden risti): 27.9. la 16.00, 20.12. la 16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45):
18.10. la 16.00, 8.11. la 16.00, 22.11. la 16.00,
13.12. la 16.00, 26.12. pe 16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.
Bible Sharing Group (in English) gathers every Friday at 7 pm in the parish
hall.

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.
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
messu
25.9. to 18.00 iltamessu
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
messu
29.9. ma 18.00 iltamessu
2.10. to 18.00 messu ja ruusukko
3.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
messu
9.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
11.10. la 13.00 perhemessu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
messu
diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 28.9., 26.10. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 12.10. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): 4.10. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.9., 19.10. klo
12.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 6.9., 4.10. klo 14-16
Kouvola: 11.10. klo 11-13, messu klo 13
UUSI MESSUPAIKKA: Syyskuusta lähtien
vietetään pyhä messu joka kuukauden toisena
sunnuntaina myös Kotkan Hovisaaren ev.lut.
seurakuntatalossa (Ruununmaankatu 3). Messu
alkaa klo 16.00.
SYYSTALKOOT: 25.10. klo 12.00. Mukaan
kaikki tarpeelliset työvälineet sekä evästä grillijuhlaa varten. Tervetuloa!

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.
catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus
pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
28.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
2.10. to 19.00 ekumeeninen sananpalvelus
5.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu
Rovaniemellä

Tapahtumat
diaspora
Tornio: 21.9., 5.10., 19.10. su 17.00
Raahe: 28.9. su 17.00
Rovaniemi: 12.10 su 17.30

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

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

Keskukset

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, 800vuotisjuhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.

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

Hartausohjelmat
Iltahartaus 28.10.2008 klo 18.50 Juho Kyntäjä
Radiomessu 9.11.2008 klo 18.00 Pyhän Olavin kirkko (nauhoitettu 2.11.)
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 15.9. kello 14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

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

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.

Kirjallisuuspiiri

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Studium Catholicum

Kirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen vanhassa
tutussa ja uusitussa Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3b A 3. krs. Kellonaika entinen 18.30
ja maanantaipäivät kirjoineen seuraavat:

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja
muusta toiminnasta www.studium.fi.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2008
Verksamhetsplan för hösten 2008
Torstaisin kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 bA. 29.11. pidettävän
Forumin paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./På torsdagarna
samlas vi på Studium Catholicum, Riddaregatan
3bA..Platsen för Forum,lördagen den 29.11,
meddelas senare. Mötena är öppna för alla.
		
Torstaina 20.11. klo 18.00 Mässa för AC:s avlidna. Ca. kl. 18.30 Redaktör Caterina Stenius:
Kampen för Studium Catholicum sedd i skenet av brevväxlingen mellan Jarl Gallén och
Göran Stenius på 1930-och 40-talen./ Messu
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 toimittaja Caterina Stenius ruotsiksi: Jarl Gallénin
ja Göran Steniuksen kirjeenvaihto Studium
Catholicumin perustamisvaiheista.
Lauantaina 29.11. klo 15.00 AC:n Forum: “Millä tavalla kirkko ja yhteiskunta kohtaavat?”
Keskustelua johtaa LKT Heimo Langinvainio.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin/AC:s Forum:
Hur möter kyrkan och samhället varandra?
Diskussionen leds av med. och kir.dr Heimo
Langinvainio. Platsen meddelas senare.
Torstainan 18.12. klo 18.30 FM Riitta Laukama:
Katolinen feministiteologi Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Lopuksi nautimme perinteiset
jöuluglögit./FM Riitta Laukama:Den katolska
feministteologen Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Därefter serveras julglögg.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2008 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2008 på AC:s konto 200120513060

15.9. Mika Waltari: Felix Onnellinen
13.10. Franz Werfel: Bernadetten laulu
10.11. T.S. Eliot: Murha katedraalissa
8.12. Giovanni Guareschi: Isä Camillo

Kirkkoherra Marino Trevisini
pitää retretin Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa
lauantaina 18. lokakuuta
klo 10 - 16.
Tarkempia tietoja tulee myöhemmin ilmoitustauluille. Ilmoittautumiset seurakuntaan lokakuun
alusta alkaen.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Karmeliittamaallikot

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

Retretti
katedraalissa

Käännöstöitä
Suoritan käännöstöitä: ruotsi, englanti, saksa.
Jalo Einola, Mäkipellontie 5, 62100 Lapua. P. 064387342.

Kuten valveutuneet lukijat huomaavat, syksyn
teemana ovat erilaiset juhlavuodet. Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät, tervetuloa!

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 ry:n kuulumisia
Moni teistä on varmaan jo odotellut Teresa ry:
n syyskirjettä. Liikkeellä on ollut jopa huhuja yhdistyksen toiminnan loppumisesta. Näin
huonosti asiat eivät ole vaan toiminta jatkuu
hieman aikaisemmasta muuttuneena.
Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherran
päätöksellä joulumyyjäiset siirtyvät Teresoilta
seurakunnan järjestettäviksi. Kiitämme kaikkia teitä, jotka olette vuosia ja vuosikymmeniä
avustaneet Teresoita myyjäisten järjestelyissä!
Emme järjestä tänä syksynä perinteisiä esitelmäiltoja, vaan kokoonnumme syksyllä kahtena tiistaina työ- ja keskusteluiltaan Pyhän Marian seurakuntasaliin iltamessun jälkeen. Nämä
kokoontumiset ovat 7.10. ja 4.11.Tiistaina 9.12.
vietämme joulujuhlaa.
Kutsumme mukaan kaikki, joita kiinnostaa
vapaamuotoinen yhdessäolo ja keskustelu joko
käsitöiden ja askartelun lomassa tai niiden sijasta.
Tänä syksynä emme postita jäsenkirjeitä,
vaan toiminnasta ilmoitetaan Fidesissä ja seurakuntien ilmoitustauluilla.
Kaunista syksyä toivottaen
Teresa ry:n johtokunta

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
10.10.-2.11. on toimitettava viimeistään 26.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Pyhimys
Pyhän Franciscuksen elämästä
Perugian legenda (27): Ennustus aviomiehen kääntymyksestä

E

rään kerran autuas
Franciscus vaelsi kohti
Celle di Cortonaa seuraten
tietä, joka kulki Limisianon
pikkukylän juurella lähellä veljien Paikkaa, joka oli
Preggiossa. Silloin tapahtui,
että tuosta kylästä saapui
kovalla kiireellä muuan jalosukuinen rouva, joka halusi
puhua autuaan Franciscuksen kanssa. Kun yksi tämän
kumppaneista havaitsi tuon
rouvan kiiruhtavan ja olevan jo sangen väsynyt matkanteosta, hän juoksi autuaan Franciscuksen luo ja
sanoi: ”Jumalan rakkauden
tähden, isä, odottakaamme
tuota rouvaa, joka kulkee
perässämme. Hän on perin
uupunut ja haluaa puhua
kanssasi.”
Koska autuas Franciscus
oli täynnä rakkautta ja hellyyttä, hän jäi odottamaan
rouvaa. Kun hän näki tämän saapuvan väsyneenä
mutta hengessään hartaasti
palavana, hän sanoi tälle:
”Mitä haluat, rouva?” Hän
vastasi: ”Isä, pyydän sinulta siunaustasi.” Autuas
Franciscus kysyi: ”Oletko
aviovaimo vai naimaton?”
Rouva vastasi: ”Isä, jo kauan
sitten Herra antoi minulle
suuren halun palvella häntä. Olen halunnut palavasti sieluni pelastusta ja yhä
haluan. Mutta minulla on
aviomies, joka on niin julma sekä minua että itseään
kohtaan, että hän vastustaa
Kristuksen palvelemista.
Siitä syystä sieluani vaivaa
niin ankara tuska ja ahdistus, että olen aivan kuoleman kynnyksellä.”

Autuas Franciscus näki
rouvan hengen palavuuden ja pani merkille hänen
nuoruutensa ja ruumiillisen
heikkoutensa. Hänet valtasi
sääli, ja hän siunasi hänet ja
sanoi: ”Mene, niin löydät
miehesi kotoa, ja sano hänelle puolestani, että pyydän
häntä ja sinua pelastamaan
sielunne omassa kodissanne. Pyydän sitä rakkaudesta
Herraan, joka meidän pelastuksemme vuoksi kesti ristin kärsimyksen.”
Rouva palasi kotiinsa. Sisään astuttuaan hän tapasi
sieltä miehensä, niin kuin
autuas Franciscus oli hänelle
sanonut. Mies kysyi häneltä:
”Mistä tulet?” Hän vastasi:
”Tulen autuaan Franciscuksen luota. Hän siunasi
minut, ja hänen sanansa
ovat lohduttaneet ja ilahduttaneet sieluani Herrassa.
Lisäksi hän kehotti minua
omasta puolestaan esittämään sinulle pyynnön, että
pelastaisimme sielumme
omassa kodissamme.” Heti
kun rouva oli sanonut tämän, Jumalan armo laskeutui miehen päälle autuaan
Franciscuksen ansioiden
vuoksi. Herra muutti hänet
siinä hetkessä, ja niinpä hän
vastasi vaimolleen sangen
hellästi ja sävyisästi: ”Rouvani, palvelkaamme tästä
hetkestä alkaen Kristusta,
niin kuin haluat, ja pelastakaamme sielumme autuaan Franciscuksen neuvon
mukaisesti.” Vaimo vastasi
hänelle: ”Herrani, minusta
näyttää hyvältä, jos elämme
siveydessä, koska tämä hyve
on Herralle sangen otollinen

ja tuo muassaan suuren palkinnon.” Hänen miehensä
vastasi puolestaan: ”Rouvani, jos se on mieleen sinulle,
se on minullekin. Haluan
näet tehdä tässä kohden ja
kaikissa muissakin hyvissä
teoissani sinun tahtosi mukaan. ”
Siitä alkaen he elivät monia vuosia siveinä ja antoivat runsaita almuja veljille
ja muille köyhille. Paitsi
maallikot myös sääntökuntalaiset ihmettelivät heidän
pyhyyttään varsinkin, kun
mies oli ollut sangen maallinen mutta oli näin äkkiä
muuttunut hengelliseksi.
He säilyivät kestävinä
näissä ja muissa hyvissä
töissä loppuun saakka ja
kuolivat kumpikin muutaman päivän sisällä. Heitä
surtiin syvästi, sillä koko
elämällään he olivat levittäneet hyvyyden tuoksua.
Heidän vuokseen ylistettiin
ja siunattiin Herraa, joka oli
armossaan suonut heidän
elää vilpittömässä sovussa
hänen palveluksessaan. He
eivät eronneet toisistaan
edes kuolemassa, koska toinen kuoli heti toisen jälkeen.
Ne, jotka tunsivat heidät,
kertovat vielä nykyäänkin
heidän muistostaan ja pitävät heitä pyhinä.
Ote kirjasta Franciscus Assisilaisen
sanoma. Perugian legenda. 189 sivua.
KATT 1988. Hinta tiedotuskeskuksessa 10 euroa (+postituskulut alle
35 euron tilauksissa 8 euroa).
Pyhän Franciscuksen muistopäivää
vietetään 4.10.

Lasiminiatyyrit
Pyhän Henrikin katedraalin ikkunoista tehdyt lasiminiatyyrit ovat tulleet. Ne jotka ovet tilanneet miniatyyrejä, voivat noutaa ne Katolisesta tiedotuskeskuksesta,
joka on auki ma-pe klo 10-16.
Lisätietoja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta,
p. 09-637853.

Kortilla ei voi maksaa,
varatkaa tasaraha à 80 euroa.

Birgittalaisoblaatit järjestävät retretin
Turun Birgittalaisluostarissa
3.10. (pe) klo 18 – 5.10. (su) klo 13

Ihminen Jumalan käsissä
mietiskelyjä 1. Mooseksen kirjan pohjalta. Retriitin johtaa isä Ryszard Mis
SCJ. Kaikki ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille: (02) 2501 910, Email birgitta.turku@kolumbus.fi. Retretin hinta 80 €
(sis. majoituksen ja ruokailut).

SYYSMARKKINAT
Pyhän Henrikin seura järjestää sunnuntaina syyskuun 21. pvä
syysmarkkinat Henrikin seurakuntasalissa klo 10.30 - 14.30. Arpajaiset, ruokaa, kirjoja, kirpputori, kahvia, kakkua ym.
Tuotto menee seurakunnan ikkunarahastoon, jonka voisi ristiä
myös korjausrahastoksi. Lahjoittajina mm. Finnish-Philippines
Society ry, Lasten Tulevaisuus ja Couples for Christ. Heille kaikille
lämmin kiitos!

FALL BAZAAR
On Sunday, Sept. 21, the Society of St. Henry will organize a Fall
Bazaar in the parish hall of St. Henry’s Cathedral at 10.30 - 14.30.
A lottery, food, books, flea market, coffee, cake, etc., will all be
available.
The money will go to the Cathedral’s window fund, which could
also be called the renovation fund. Among the donors are the
Finnish-Philippines Society ry, Lasten Tulevaisuus and Couples
for Christ. Our sincere thanks goes to all of them!

iesitkö tämän maallikkofransiskaaneista?

F

ransiskaanimaallikkojen
OFS jäseniä ovat olleet
muun muassa
• Unkarin pyhä Elisabeth
(OFS:ien taivaallinen
suojelija)
• Dante Alighieri
• Ramon Llul
• Kristoffer Kolumbus
• Rafael
• Michelangelo
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•
•
•
•
•
•

Thomas More
Luigi Galvani
Alessandro Volta
Franz Liszt
Charles Gounod
Lisäksi paavit Leo XIII:
nnesta (1903) Johannes
XXIII:een (1963) kuuluivat fransiskaanimaallikoiden sääntökuntaan
ja tukivat sitä.

Tehtävä: Etsi, montako paavia OFS:iin ennätti kuulua.

F

ransiskaaninen mietelmä: Kirkkomme puussa
on monta hengellistä oksaa
ja varpua. Meillä jokaisella
on mahdollisuus löytää siitä puusta itsellemme sopiva
paikka. Voimme myös pelkästään istuskella puumme
juurella, eikä se ole väärin.

R

auhallisinta elämää
viettää niin kutsuttu
passiivinen kristitty, ja se
on ihan riittävää Jumalalle,
uskoisin. Tiettävästi hän ei
vaadi meiltä enempää kuin
jaksamme tehdä. Ihmiset
usein vaativat...

F

ransiskaaniperheen jäsenten noudattama väkivallattomuus ei kuitenkaan

merkitse piittaamattomuutta tai toiminnasta pidättäytymistä.

L

ähimmäisenrakkaus on
politiikan ja uskontojen yläpuolella. Kristus itse
antoi meille uuden käskyn,
rakkauden käskyn: Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tätä käskyä voi hokea
määrättömiin. Mutta jos ei

Artikkeleita
Kardinaali Newmanin hauta siirretään kirkkoon
Englannissa valmistaudutaan anglikaanisesta papista katoliseksi kardinaaliksi kääntyneen John Henry Newmanin
autuaaksi julistamiseen. Tätä tarkoitusta varten Newmanin hauta siirretään hänen perustamaansa Birminghamin
oratorioon — joidenkin painostusryhmien vastustuksesta huolimatta.
Ian Kerr, joka on perusteellisesti perehtynyt kardinaali
John Henry Newmanin, katoliseksi kääntyneen englantilaisen anglikaanipapin
elämäkertaan, vastasi Vatikaanin puolivirallisessa
lehdessä Newmania vastaan
hyökkäävään kolumniin,
jonka homoseksuaalinen
painostusryhmä esitti jokin
aika sitten. Painostusryhmä
sanoi kardinaalin tulleen
haudatuksi isä Ambrose St.
Johnin viereen omasta tahdostaan ja että kardinaali ja
isä St. John olivat läheisiä
ystäviä.
L’ Osservatore Romanossa julkaistussa artikkelissa,
jonka otsikkona oli ”John
Henry Newman ja selibaatin vaatima uhraus”, Kerr
kirjoittaa, että ”päätös siirtää kunnioitettavan John
Henry Newmanin jäännökset haudasta on nostanut vastalauseita erityisesti
erään homoseksuaalisen
painostusryhmän taholta”.
Ryhmän johtajat yrittävät
manipuloida mielikuvaa
kardinaalista edistääkseen
omia tavoitteitaan.
Kerrin mukaan tämä
”vastalause” pitää sisällään
pahantahtoisen vihjauksen,
koska se levittää ajatusta,
että ”Newman halusi tulla haudatuksi ystävänsä
viereen, koska hänellä oli
tähän side, joka oli jotakin
enemmän kuin vain pelkkä
ystävyys”.
Kerr kumoaa nämä väitteet historiallisilla esimer-

keillä, kuten esim. C.S. Lewis
ja hänen veljensä Warnie,
jotka halusivat tulla haudatuksi samaan hautaan, eikä
kukaan syytä heitä insestistä.
Kerr mainitsee myös Dorothy Collinsin, joka oli G.K.
Chestertonin sihteeri ja jota
tämä vaimonsa kanssa piti
kuin omana tyttärenään.
Collins pyysi, että hänen
ruumiinsa poltettaisiin ja
haudattaisiin Chestertonien
hautaan osoituksena rakkaudesta heitä kohtaan.
Kerr, joka on tehnyt John
Henry Newmanin elämäkerran, osoittaa, että isä
Ambrose auttoi kardinaali
Newmania ”sinä vaikeana
aikana, jolloin Newman katolilaisena perusti pyhän Filippo Nerin oratorion Englantiin ja joutui kokemaan
jatkuvia koettelemuksia ja
kärsimystä”.
Oxfordin yliopiston professori Kerr huomauttaa,
että Newman päätti valita selibaatin 15-vuotiaana,
kauan ennen kääntymistään
katolilaiseksi, ja että hän
kirjoitti kirjassaan ”Tilinteko uskostani” (Apologia pro
vita sua), kuinka neljäntoista seuraavan vuoden ajan,
vain muutamaa kuukautta
lukuunottamatta, hän joutui
jatkuvasti selittämään, että
hänen kutsumuksensa ’vaatii sellaisen uhrauksen’.
”Newman tietysti puhui
avioliitosta naisen kanssa
ja ’uhrauksesta’, jonka selibaatti toi mukanaan. Ainoa

sisäistä sen sanomaa, ei sen
hokeminen hyödytä mitään.
Vain teot vaikuttavat. Ne
joko polkevat tai kohottavat.
(TT)

luryhmä päätyi mietiskelyn
ja keskustelun jälkeen tällaisen tulokseen:

E

uroopan fransiskaanimaallikot kokoontuvat
vuosittain EUFRA-kokoukseen, jossa on useita työryhmiä. Yksi EUFRA-keskuste-

1. Kohdelkaa jokaista
tasa-arvoisesti.
2. Kulttuuri on suuri
omaisuus ja voimavara.
3. Hyväksykää ja nähkää jokainen siten

korjata. Se oli hänen pysyvä
ajattelutapansa”.
Siitä syystä, ”jos kirkon
auktoriteetit päättävät siirtää hänen ruumiinsa kirkkoon, Newmanin vastaus
epäilyksettä olisi, että korkeampi auktoriteetti voi
korjata hänen viimeisen
tahtonsa niin kuin kaikki,
mitä hän on kirjoittanut. Jos
tällainen auktoriteetti päättää siirtää hänen ruumiinsa
mutta ei ystävän ruumista,
Newman sanoisi epäröimättä ’aamen’.”
KATT/CNA/L’OR
Kardinaali Newmanin teosta Tilinteko uskostani (Kirjaneliö 1990, 310
sivua) on saatavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 10 euroa
(+postituskulut alle 35 euron tilauksissa 8 euroa).
C. S. Dessainin kirjoittama Newmanin elämäkerta on myös myynnissä
tiedotuskeskuksessa hintaan 13 euroa (KATT 1984, 200 sivua). Lisäksi
mahdolliset postituskulut.

syy, miksi selibaatti oli uhraus, oli se, että Newman
niin kuin kuka tahansa normaali mies halusi mennä
naimisiin. Kuitenkin vaikka
hän kuului kirkkoon, jossa
selibaatti ei ollut sääntö tai
ihanne, hän Raamattuun
syvällisesti perehtyneenä
tunsi Herran sanat: ’jotkut
kieltäytyvät avioliitosta
taivasten valtakunnan tähden’”, Kerr selittää.
Hän siteeraa joitakin
Newmanin kirjoituksia,
joissa tämä Jumalan palve-

kuin Jumala näkee ja
hyväksyy meidät.
4. Rakkaus on rakennettu askel askeleelta.
5. Emme näe itseämme sellaisena kuin
todella olemme. Jumala näkee.

lija vielä anglikaanisen kirkon pappina, jonka oli mahdollista mennä naimisiin,
osoitti ”suurta ponnistusta”
pysyäkseen selibaatissa, ”johon hän kiistattomasti tunsi
olevansa kutsuttu”.
Vastauksena niille, jotka
vaativat, että Newmanin
viimeistä toivomusta tulla
haudatuksi ystävänsä viereen pitää kunnioittaa, Kerr
muistuttaa, että ”katolilaisena ollessaan Newman aina
sanoi, että hänen kirjoituksiaan pyhä äiti kirkko voi

F

ransiskaaninen ajatelma
vuoropuhelusta ja kristittyjen ykseydestä:
Jos kristittyjen väliseen vuoropuheluun ja ykseyteen
joskus löytyy täydellinen
ohje, niin eiköhän se ala
juuri molemminpuolisesta
sietokyvystä ja vilpittömästä halustamme yrittää rakastaa kaikkia lähimmäisiäm-

TARJOUS
vuoden 2008 loppuun asti:

Tilinteko uskostani ja
Newmanin elämäkerta
yhteishintaan

20 euroa
sisältäen postituskulut.
Tilaukset KATT, puh. 0961294720, arkisin klo 10-16
tai sähköpostitse osoitteeseen
info@catholic.fi.

me sellaisina kuin he ovat
omassa uskossaan. Silloin
olisimme juuri sitä, mistä
Kristus puhui Isälle: että he
yhtä olisivat.
Lähde: EUFRA 2003
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Artikkeleita

Kun teollistumisprosessi Länsi-Euroopassa pääsi vauhtiin parisataa vuotta sitten ja koneet tulivat tärkeämmiksi kuin ihmisvoima, työväenluokka syntyi. Tämän
kehityksen alkuvaiheella oli kauheita seurauksia. Kokonainen ihmisluokka köyhtyi pahasti, niin, että jopa
naiset ja lapset joutuivat nälkäpalkalla käymään työssä
tehtaissa, koska miehen palkka ei enää riittänyt perheen
elatukseksi.

Kolumni

Hengessä köyhien rikkaus

Onneksi tämä onneton tilanne on meillä nyt menneisyyttä. Mutta kun katsellaan koko maailmaa, jossa kaksi
kolmasosaa väestöstä ei edes nauti Yhdistyneiden Kansakuntien määrittelemää vähimmäistoimeentuloa, nähdään,
ettei tämä kehitys ole vieläkään pysähtynyt monien kansojen
keskuudessa.

Toisaalta globalisaatio uhkaa tehdä meidän saavuttamamme
hyvinvoinninkin mitättömäksi, kun täälläkin rikkaat rikastuvat
ja köyhät köyhtyvät entistä enemmän. Rauhoittaakseen omantuntonsa poliitikot aikoinaan vetosivat Jeesuksen sanaan, että
köyhät ovat aina meidän keskuudessamme (Joh.12:8). Mutta
he unohtivat, että Vapahtajan aikana köyhyys ei saanut sellaisia pelästyttäviä mittoja kuin nykymaailmassa. Silloin köyhät
tulivat toimeen niillä almuilla, joita he saivat lähimmäisiltään.
Nykyisin almut eivät enää riitä vähäosaisten auttamiseksi. Maailmanlaajuisen köyhyyden ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan
hyvinvointia tasoittavia toimenpiteitä, toisin sanoen oikeudenmukaisuutta. Kun viisikymmentä vuotta sitten annettiin YK:n
Ihmisoikeuksien julistus, sen tarkoitus oli taata ihmisarvoinen
elämä kaikille ihmisille ympäri maailmaa. Kuluneitten vuosien
aikana jotakin hyvää on saatu aikaan, mutta ei vielä kylliksi. Poliittinen tahto ja sopiva määrä uhrautuvuutta puuttunevat sekä
kansalaisten mielistä että kansojen johtajien keskuudesta!
Köyhyys on monien vitsausten ja paheitten syy maan päällä.
Ainoastaan köyhyys hengessä, köyhyys, joka on vapaaehtoisesti valittu, on hyväksyttävä ja rakentava. Vain sen avulla
pystytään edistämään eri puolilla maailmaa ihmisarvoista elämää kaikille ihmisille ja auttamaan heitä elämään ihmisarvonsa mukaisella tavalla. Vuoristokiipeilijä valitsee huolellisesti
kaiken, mitä hän tarvitsee matkallaan. Hän panee reppuunsa
vain välttämättömän, jotta tämä ei häiritsisi hänen etenemistään. Samoin vain sellainen tiedemies menestyy, joka keskittää
kaikki voimansa tutkimuskohteeseensa ja luopuu muista mielenkiintoisista projekteista. Ihmisen on aina tehtävä valintoja
ja luovuttava yhdestä tai toisesta saavuttaakseen asettamansa
tavoitteen. Tämä on kilvoitusta.
Tietty pidättyvyyden henki on tärkeä myös uskonnollisessa elämässä. Vuorisaarnassaan Vapahtaja ylisti tätä asennetta sanoen:
”Autuaita ovat hengessään köyhät sillä heidän on taivasten
valtakunta.” Apostoli Paavalin mukaan tämä on kristinuskon
rikkaus. Hän kiitti siitä korinttilaisia todeten, että armolahjojen
koko rikkaus oli heissä näkyvissä ja syvästi juurtunut heidän
elämäänsä (1. Kor. 1:7). Tämä rikkaus loppujen lopuksi ei ole
mitään muuta kuin Herramme Jeesuksen itsensä tuntemista.
Tämä on se aarre, jonka puolesta kannattaa uhrata mitä tahansa ajallista hyvää. Jumala on kätkenyt tämän aarteen jokaisen
ihmisen sydämeen. Jokainen, joka etsii sitä kaivaten, löytää sen
omasta sydämestään. Hengessään köyhiä ovat Vuorisaarnan
merkityksessä nykyisin ne ihmiset, joilla on vaatimaton elämäntyyli. He voivat oppia sitä itse Herralta (Matt. 11:29).
Nuorena jonkin aikaa vankilassakin viettänyt il Poverello eli
pyhä Franciscus Assisilainen oivalsi luopumisen suuren arvon ihmisen hengellisen elämän kasvulle ja aikuistumiselle.
Vapauduttuaan kaltereiden takaa hän tahtoi vapauttaa myös
kirkon jäsenet niistä kahleista, jotka estävät meitä iloisin mielin
seuraamasta maailman Vapahtajaa. Hän opetti oman aikansa
maallistuneita kaupunkilaisia elämään Jeesuksen Vuorisaarnan
hengessä sanoen, että elämän rikkaus ei ole siinä, mitä ihminen
omistaa, vaan siinä, millainen ihminen hän on ja miten hän
jakaa oman taloudellisen, henkisen ja hengellisen hyvinvointinsa kanssaihmistensä kanssa, erityisesti niiden kanssa, joilta
jotakin puuttuu.
Meidän kristittyjen nöyrä ja vaatimaton elämäntyyli on merkki
siitä, että Jumalan valtakunta on alkanut maailmassa ja että se
haluaa jo meidän ajassamme parantaa ja uudistaa sekä ihmisten särkyneet sydämet että maailman haavoittuneet kasvot.
isä Frans

12 – Fides 10/2008

Pyhän isän huolenaihe:

Laiton maahanmuutto
Paavi Benedictus XVI on
vaatinut kansojen johtajia
kiinnittämään huomiota
laittoman maahanmuuton
aiheuttamaan ongelmaan.
Syyskuun alussa pitämässään puheessa usealle
tuhannelle ihmiselle, jotka
olivat kokoontuneet Castelgandolfossa lähellä Roomaa
sijaitsevan paavin kesäasunnon edustalle, paavi Benedictus XVI mainitsi erityisesti Afrikasta Eurooppaan
tulevat maahanmuuttajat.
Mutta hän laajensi huomioitaan koskemaan kaikkia
maita, joita koskettaa nykyajan maahanmuuton ennen
näkemätön laajuus.
Ihmiset ovat muuttaneet
maasta toiseen ”ihmiskunnan historian alusta alkaen”,
paavi sanoi. Mutta ilmiön

nykyiset mittasuhteet ovat
tehneet muuttamisesta asian, johon on puututtava.
Samalla kun pakolaiset,
jotka pakenevat kotimaidensa sietämättömiä olosuhteita, ansaitsevat sympatiamme ja solidaarisuutemme,
tilanne myös vaatii ”tehokkaita toimenpiteitä vastaukseksi”, sanoi paavi. Maiden,
joihin laittomat siirtolaiset
matkustavat, tulisi kehittää
keinoja tyydyttää heidän
tarpeensa ja suojella heidän
perusoikeuksiaan. Samalla
paavi haastoi siirtolaisten
kotimaita osoittamaan ”vastuuntunnetta ongelmasta ja
kohtaamaan ja poistamaan
laittoman siirtolaisuuden
syyt”.
Paavin huomautukset
— jotka ovat pikemminkin

yleinen kutsu käsittelemään
maahanmuuton ongelmaa
kuin jonkin erityisen ratkaisun ohjelma — seurasivat
hänen selitystään päivän
evankeliumille, jossa Jeesus
moitti Pietaria ”uskosta, joka
vielä on epäkypsä ja kiinni
tämän maailman ajattelutavoissa”. Pietari noudatti
tavallista ihmisten logiikkaa ja oletti, että ”Jumala
ei koskaan sallisi Poikansa
lopettavan tehtäväänsä kuolemalla ristillä”, sanoi paavi.
Jeesus kuitenkin tiesi, että
hänen ristiinnaulitsemisensa oli kiinteä osa jumalallista
suunnitelmaa.
Pietarin motiivina oli
”hyvä usko ja vilpitön rakkaus Mestaria kohtaan”, paavi
jatkoi. Mutta koska Pietari
näki asiat vain ihmisten nä-

Laiton maahanmuutto on viime aikoina lisääntynyt tuntuvasti. Tietotusvälineet kertovat vähän väliä laittomien ihmiskuljetusten kohtaloista mutta myös eri maiden tiukentuvasta suhtautumisesta laittomiin siirtolaisiin. Paavi pyytää nyt, että
maahanmuuttajia kohdeltaisiin uudessa maassa hyvin ja että lähtömaissa paneuduttaisiin lähtösyiden poistamiseen.

Artikkeleita
Tervetuloa
nuorten tapaamiseen!
Osoite:Vironkatu 6 A 12
KUTSUMME 16 - 20 VUOTIAAT (Lukiolaiset ja Ammattikoululaiset)
KESKUSTELEMAAN, RUKOILEMAAN, SEKÄ OLEMAAN YHDESSÄ.

kökulmasta, hänen sanansa
Jeesukselle saavat kiusauksen muodon: ”ne ovat
Jeesukselle kutsu pelastaa
itsensä, kun taas ainoastaan
uhraamalla elämänsä hän
saa uuden ja ikuisen elämän
meille kaikille”.
Ilman ristiä ei voi olla
ylösnousemusta, paavi sanoi. Ja Jeesus tietää, että
”ylösnousemus on oleva viimeinen sana”, ratkaisu kaikkiin inhimillisiin ongelmiin.
Paavi Benedictus lopetti
evankeliumiin liittyvän meditaationsa vaatimalla uskovia ottamaan ristin vastaan
omassa elämässään ja siten
yhdistymään Kristukseen,
kun hän ”saattaa päätökseen pelastuksen työn”.

Aloitamme taas kokoontumiset: 6.9, 4.10, 29.11 ja 13.12.
Lisätietoa:
Isä Frans Voss SCJ
puh. 0405278746

Rakkauden Lähetyssisaret
puh. 09-3403795

Ignatian Spiritual Exercises
13 to 17 October
The Spiritual Exercises, developed by Ignatius of Loyola in the 15th Century,
can be a help in developing a personal relationship with Christ and in hearing
the Lord’s voice and answer his call in your life. The Exercises consist of
Bible meditations and individual spiritual direction.
Retreat Director, Fr. Al Grosskopf S.J. has served as a University chaplain in
San Francisco for over 20 years and specializes today in marriage preparation and ministry to divorced individuals. He has been leading the Exercises
for over 30 years.
Space is limited and previous experience or understanding of Ignatian prayer
is necessary. The language of the spiritual direction is English.
Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi, tel: 019-335793, fax 019-335892,
E-mail stellamaris@elisanet.fi

KATT/VIS/EWTN

Festival TriaLogos
Festival TriaLogos celebrates its 10th anniversary. The festival takes place
from 28 September to 4 October 2008 in the Dominincan Latin Quarter
at the Old Town of Tallinn. This year’s festival concentrates on the cultural
space of the unified Church, thus looking for ways to overcome the divide
between Eastern and Western Christianity -- something that is of critical
importance for Christianity if it is to transform the society once again.

sir

Uskontojen vuoropuhelu
kasvatuksessa
— tienä rauhaan
Ekumeeninen seminaari
10.-11.10.2008 Helsingissä
Perjantai 10.10.
15.00 Ilmoittautuminen ja kahvit. 16.00 Seminaarin avaus. Kaj:n puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi. 16.30 Uskontojen välinen dialogi, opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus. 17.15 Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien kohtaamiseen, SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen.
19.00 Ekumeeninen ehtoopalvelus, isä Heikki Huttunen ja ekumeeninen
työryhmä. 20.00 Iltapala.
Lauantai 11.10.
9.00 Laudes Pyhän Henrikin katedraalissa, isä Teemu Sippo SCJ. 10.00 Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa, KK, teol. yo Silja Lamminmäki-Vartia. 11.00 Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa (neljä alustusta).
Katolinen näkökulma uskontokasvatuksessa, TM Marjatta Jaanu-Schröder.
Kouluyhteistyötä ja arjen ekumeniaa, Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen.
12.00 Lounas. 13.00 Abrahamin lapset, Pastori Sanna Ylä-Jussila. Kulttuurien kohtaaminen - kuva yhteisenä kielenä, TM Sirpa Okulov. Keskustelua
uskontodialogin mahdollisuuksista. 14.00 Mahdollisuudet uskontodialogiin
kasvatuksessa, professori Arto Kallioniemi ja TM Juha Luodeslampi. 15.00
Kahvi ja päätössanat.
Seminaarin paikat: Perjantaina: Suomen Lähetysseura, Tähtitorninkatu 18.
Ehtoopalvelus. Uspenskin katedraalissa ja iltapala sen kryptassa, Kanavakatu
1. Lauantaina: Laudes Pyhän Henrikin katedraalissa, Pyhän Henrikin aukio 1.
Muu ohjelma Suomen Lähetysseurassa.
Seminaari on suunnattu uskontoa ja historiaa opettaville, kasvatuksen ja monikulttuurisuuden parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Opettajille
VESO-korvaavuus. Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: sirpa-maija.vuorinen@
ekumenia.fi, 050 325 2721. Mahdollisesta erityisruokavaliosta on hyvä kertoa
tässä yhteydessä. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 50 € SEN:n tilille 101830-74403, viitenumero 9030. Osallistumismaksu sisältää luennot, ohjelmaan merkityt ateriat, kahvit ja seminaariaineiston.
Lisätiedot: Kaj:n sihteeri Marianne Kantonen, marianne.kantonen@ort.fi,
050 331 8905.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiainjaosto; Suomen Lähetysseuran MONESA-projekti; Opetushallitus;Väkivallasta sovintoon -projekti

See more information at www.trialogos.ee.

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit aloittavat yli vuoden kestävän
kaikille avoimen raamattupiirin Apostolien teoista.
Piiri kokoontuu syksyllä lauantaisin klo 14 - 16 seuraavina päivinä: 20. syyskuuta, 11. lokakuuta, 15. marraskuuta ja 13. joulukuuta. Paikka on
Rakkauden lähetyssisarten luona, osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka. Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Tutustuminen eri rukoustapoihin
Rukouskurssi Stella Mariksessa

Aihe: Erilaisia rukoilemisen muotoja katolisessa kirkossa.
pe 17.10. klo 19.00 - su 19.10 klo 14.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennen 10.10.2008: stellamaris@elisanet.fi,
puh. 019-335793 tai frans.voss@catholic.f, gsm 040-5278746
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Studium Catholicumin kirjasto
Muutoksia kirjaston käyttöön

Studium Catholicumin kirjasto on jälleen auki. Pyydämme ystävällisesti asiakkaita tukemaan Studiumin uutta
toimintaa jäsenmaksulla. Kirjaston käyttöön oikeuttava
jäsenmaksu on 10 euroa lukuvuodelta (opiskelijoilta 5
euroa).
Aukioloajat ovat ennallaan: tiistaisin ja torstaisin klo
10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18. Laina-aika on kuukausi. Lainoja on mahdollisuus uusia myös puhelimitse (09-61206711) ja sähköpostitse (kirjasto@
studium.fi). Erääntyneistä palauttamattomista lainoista peritään myöhästymismaksua lokakuusta lähtien.
Studiumin web-sivu (www.studium.fi) on avattu. Sieltä saa lisätietoa
sekä kirjastosta (mm. pääsy kokoelmaluetteloon) että Studiumin luentojen
ohjelmasta.
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Lukijoilta
Ritarikunta kärsivien palveluksessa

Muistat ehkä Fides-lehdessä
julkaistut Luigi G. de Annan
kirjoitukset Maltan ritarikunnasta ja sen Skandinavian osastosta (Fides 2007/9 ja
2007/11). Jäitkö silloin miettimään, mitä konkreettisia
toimia tämä vanha ja perinteikäs ritarikunta tekee
kärsivien ja sairaiden auttamiseksi täällä pohjoisessa?
Voivatko myös Suomessa
asuvat toimia ritarikunnan
avustustehtävissä?
Tämän vuoden toukokuusta lähtien vastaus jälkimmäiseen kysymykseen
on ollut ”kyllä”. Suomen
Malteser-apu ry perustettiin tuolloin toteuttamaan
ritarikunnan avustustehtävää Suomessa ja lähialueilla. Ruotsissa toimii vastaava
avustusorganisaatio, Malteserhjälpen, jonka jäseniä on
toiminut ja toimii edelleen
myös Suomessa. Avustusjärjestöjen katto-organisaationa toimii Malteser International (http://malteserinternational.org). Suomen
Malteser-apu perustettiin,
jotta Suomessa saataisiin
käyntiin täysimittainen ja
aktiivinen avustusorganisaatio. Yhdistyksen jäsenet
eivät ole ritareita, vaan jäseneksi on tervetullut kuka
tahansa laupeudentyöstä
kiinnostunut. Varsinaiseksi
jäseneksi voi liittyä katoliseen kirkkoon kuuluva,
mutta kannatusjäseniksi
ovat tervetulleita myös muiden uskontokuntien jäsenet
ja oikeushenkilöt (esim.
muut yhdistykset).

STUDIUM
CATHOLICUM

Heti yhdistyksen perustamisen jälkeen toiminta
käynnistyi hyväntekeväisyysmyyjäisillä, jotka pidettiin Lauttasaaren kirkon
tiloissa. Myyjäisten tuotolla
ostettiin pesukone Itä-Karjalassa, Sodderin kylässä asuvalle Tatjana Berentsovalle
ja hänen siskolleen Galinalle (ks. kuva). Tatjanan
raajat ovat vajaakehittyneet
talidomidin seurauksena.
Nyt 60-vuotiaan Tatjanan
vanhemmat eivät taipuneet
neuvostoajan lääkärien suosituksiin vammaisen vauvan hylkäämisestä, vaan pitivät itse huolta Tatjanasta ja
auttoivat koulunkäynnissä.
Nykyisin Tatjana on Sodderin seurakunnan pyhäkoulunopettaja.
Sodderin kylän avustaminen onkin yksi Malteseravun jatkuvasti käynnissä
olevista projekteista. Nyt
kerätään rahaa muun muassa Sodderin seurakunnan
leikkikenttäprojektiin. Novie Peskin kirkon viereen
on kunnostettu kenttä, jolle
mahtuisi lasten leikkivälineitä. Kentälle voitaisiin
rakentaa pieniä lapsia varten hiekkalaatikko, keinu,
kiipeilyteline, rekkitanko,
leikkimökki, liukumäki ja
ehkä muutakin, mitä lapset
ehdottavat. Toinen jatkuva
projekti on Tarton kristillinen orpokoti. Orpokodissa
on tällä hetkellä 57 orpolasta, jotka ovat menettäneet
perheensä ja kotinsa (ks.
kuva). Suomessa Malteserapu ry tarjoaa muun mu-

Fransiskaanimaallikoiden synty
on kirjeystävyydessä

assa ilmaista oikeudellista
neuvontaa vähävaraisille.
Ohjeet ilmaisen neuvonnan
saamiseksi löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta
(Ajankohtaista-osiosta). Tällaisen palvelun tarjoaminen
on yhdistykselle mahdollista, sillä jäsenkunnasta löytyy ihmisiä, joilla on sekä juridista osaamista että halua
käyttää osaamistaan toisten
avuksi.
Yhdistyksen kaiken toiminnan perusajatus on,
että jokaisessa kärsivässä
ihmisessä voimme kohdata Kristuksen. Yhdistyksen
toimintaan on siten tervetullut osallistumaan jokainen,
joka kokee ilokseen ja kutsumuksekseen lähimmäisten
auttamisen. Tällä hetkellä
resurssit riittävät pienimuotoiseen mutta sitäkin välittömämpään avustustoimintaan. Vaikka jäsenmäärän
kasvamisen myötä voidaan
yhdessä toteuttaa laajamittaisiakin avustusprojekteja,
yhdistyksen toiminnan painopiste on kuitenkin läsnäolevassa avustamisessa. Olkaamme lähellä niitä, jotka
meitä tarvitsevat.
Lisätietoja Suomen Malteser-apu ry:stä ja yhdistyksen jäsenyydestä löydät
internet-osoitteesta: http://
suomenmalteser.googlepages.com
Miira Mäkelä
Suomen Malteser-apu ry:n
sihteeri ja rahastonhoitaja

Studium Catholicum on uudelleen avoinna yleisölle.
Luentosarja l ”Kuumat kysymykset” lauantaisin klo 14-17

27.9. ”Black holes” in Catholic History
Fr. Guy Bedouelle OP (Fribourg University, Sveitsi)
“Inquisition: the Truth about Fiction”
Prof. Holger Weiss (Åbo Academi)
“Political Involvements of the Catholic Church at the Dawn of Modernity”
(luennot englanniksi)
Lisätietoja ja luennoille ilmoittautuminen www.studium.fi. Paikkoja rajoitetusti.

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa
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Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki
Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18.

Viime Fidesissä oli fransiskaanimaallikoiden juhlavuotta käsittelevässä Tuulikki Tuurin artikkelissa
pieni virhe, jonka haluan
tässä korjata. Se koskee perustamisen historiaa. Äitini
tosiaan pani alulle fransiskaanien kolmannen sääntökunnan eli tertiaarit (niin
sääntökuntien maallikkolohkoja silloin nimitettiin),
ja idea tuli tosiaan Yhdysvalloista, mutta ei minkäänlaisen matkan perusteella.
Äitini ei koskaan käynyt
Yhdysvalloissa. Hänellä oli
siellä sodan jälkeen kaksi
kirjeystävää, joista ensimmäinen oli wisconsinilainen
perheenäiti ja aktiivinen katolilainen. Tämä Mary MacDonald kuului fransiskaanitertiaareihin ja sai äitini
kiinnostumaan asiasta.
Muistan senkin, miten
mainittu kirjeystävyys sai
alkunsa. Me katolilaisethan saimme sodan jälkeen
Yhdysvaltain katolilaisilta
tavaralähetyksiä, joita lajittelemassa itsekin olin lukiolaistyttönä Ratakadun
ruotsalaisen kansakoulun
tiloissa. Jostakin vaatekappaleesta tai avustuspaketista äiti poimi Mary McDonaldin osoitteen, ja niin sai

alkunsa pitkä kirjeenvaihto,
joka loppui vasta Mary-rouvan kuolemaan. Samanlaisia
kirjeenvaihtosuhteita syntyi
tiettävästi muitakin, mutta
tämä jätti näin pysyvän jäljen paikalliskirkkomme historiaan!
Toisena mukaan innostui
Tuulikki Tuurin mainitsema rouva Brunhilde Räsänen (Auguste oli hänen
toinen nimensä). Brunhilde
Räsänen oli saksalainen ja
naimisissa kansainvälisesti
tunnetun filologin, uralilaisaltailaisten kielten professorin Martti Räsäsen kanssa.
Tämä asia palautti mieleeni sodanjälkeiset avustuslähetykset, jotka ovat ehkä
pieni ja kokonaisuuden
taustaa vasten mitätön asia,
mutta silti pala historiaamme. Se ei saisi ihan mennä
maan rakoon. Onkohan lukijoissa muitakin kuin sisar
Annikki, niin että voisimme
palauttaa mieleen ja panna
muistiin tämän pikku vaiheen elämässämme? Ottakaapa yhteys toimitukseen!
Rauni Vornanen
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan ainaisjäsen

Muistoja vanhasta
Stella Mariksesta
Monella vanhemman polven katolilaisella on muistoja lapsuutensa Stella Mariksesta ajalta, jolloin se sijaitsi
Espoon Westendissä. Etteivät muistot häipyisi unhon
yöhön, alamme kerätä niitä
yhteen myöhemmin toteutettavaa historiikkiä varten.
Ehkä mieleesi on jäänyt
erityisesti joku henkilö tai
joku tapahtuma, ihan pienikin. Kaikenlaiset muistelut
ovat tervetulleita ja tärkeitä:
juttuaiheet ja valokuvat, hyvät, hauskat ja hassut, ikävät, huonot, pienet ja suuret.
Ihan mitä vaan.
Muistoja ja tietoja, valokuvia ja muistiinpanoja
voi toimittaa Pyhän Marian kirkon kansliaan: Pyhän
Marian seurakunta/Tellervo
Immonen, Mäntytie 2, 00270
Helsinki, tai sähköpostilla

maria@catholic.fi.
Muista, että mikään asia
ei ole turha tai liian pieni.
Arvostamme kaikkea saamaamme tietoa. Kiitoksia
etukäteen!
Vanhan Stella Mariksen
ystävät

Lukijoilta
Katoliseksi uskonnonopettajaksi?
Harva tietää, että Helsingin
yliopistossa on viimeiset
pari vuotta voinut opiskella
päteväksi katolisen uskonnon opettajaksi. Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut
viimeisestä aineopintotentistäni ja saamassa siten
päätökseen Yleisen teologian katolisen opintokokonaisuuden (YTK). Perus- ja
aineopintojen lisäksi (yht.
60 opintopistettä, yksi lukuvuosi) opettajaksi pätevöitymiseen vaaditaan pedagogiset opinnot, jotka pyrin
suorittamaan lukuvuonna
2008-2009 (samoin 60 op).
Tähän tarkoitukseen räätälöity linja on nimeltään pienryhmäiset uskonnot, mutta
myös aiempi pedagoginen
koulutus voidaan hyväksyä
– täten tänä vuonna Stephanie Sannemann-Damström
Marian seurakunnasta onkin jo tullut ensimmäiseksi
Suomessa valmistuneeksi
päteväksi katolisen uskonnon opettajaksi.
Uskonnonopettajan pätevyydestä on monenlaista
hyötyä. Työtä riittänee, jos
tahtoakin riittää, palkan,
oman tietämyksen ja osaamisen laatu paranee (toivottavasti) ammatillisen koulutuksen ansiosta. Ennen kaikkea tarvitaan hyviä katolisia
teologian ja pedagogiikan
osaajia. Yliopiston opiskelijat voivat päästä YTK-linjalle
yksinkertaisesti täyttämällä
hakemuksen, ja kokonaisuudesta saakin mukavasti
pitkän sivuaineen. Pedagogisiin opintoihin on haettava
keväällä järjestettävässä tentissä, jota seuraa haastattelu.
Kilpailun puutteen vuoksi
läpäisemisen ei pitäisi olla
kenellekään suuri ongelma.
Lisätietojen saamiseksi yhteyttä voi ottaa yliopiston
teologiseen ja/tai käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan tai vaikka minuun (sähköpostiosoite alla).
Millaista opiskelu sitten on? Sekä perus- että
aineopinnot koostuvat viidestä oppiaineesta: eksegetiikka (raamatuntutkimus),
kirkkohistoria, systemaattinen teologia, uskontotiede
ja käytännöllinen teologia.
Jokaisesta käydään siis ”peruskurssi” ja ”jatkokurssi”.
Perusopinnoissa käydään
luennoilla (yhdessä muiden
Yleisen teologian opiskelijoiden kanssa, joista lähes
kaikki ovat luterilaisia opet-

tajaopiskelijoita) ja tentitään
kirjoja, kun taas aineopinnoissa on pelkkiä kirjatenttejä (ja lopuksi seminaarityön
kirjoittaminen). Oman kokemukseni mukaan opettajat
ovat olleet pääsääntöisesti
mukavia ja päteviä, luennot
mielenkiintoisia ja tunnelma
opiskelua suosivaa.
Kursseilta on jäänyt minulle joitain ystäviä ja hyviä tuttavuuksia. Ainoana
katolilaisena ryhmässä on
helppoa toimia hapatteena
tai suolana ja saada aikaan
keskustelua. Kokemukseni
mukaan ilmapiiri on kovin
suvaitsevainen, katolilainen
on tunneilla samassa asemassa kuin muutkin. Tuntien ulkopuolelta haluan
ehdottomasti mainita Kaisaniemessä sijaitsevan Suomen Teologisen Instituutin
(STI), sen teologien, opiskelijoiden ja kirjaston tuen ja
avun. STI edustaa konservatiivista kristillisyyttä ja
tarjoaa täten katolilaiselle
hyvän kotipesän yliopiston
liberaalin maailman keskellä. Tosin STI:ssä saattaa törmätä vahvaan katolisuutta
haastavaan luterilaisuuteen,
joten omasta identiteetistään
ja uskostaan on oltava hyvin
perillä.
Tähän liittyykin jo tärkein
aihe, jota on syytä käsitellä.
Tarkoitan tämän artikkelin
otsikon kaksimerkityksisen
kysymyksen toista ulottuvuutta. Valmistaako tässä
artikkelissa esittelemäni
koulutusohjelma katolisia
uskonnonopettajia? Valitettavasti minusta näyttää siltä,
että vastaus riippuu suurimmaksi osaksi opiskelijasta
itsestään. Ilman vahvaa katolista identiteettiä, uskoa ja
teologian tuntemusta katolilainen ei mitä todennäköisimmin selviä YTK-vuodesta katolilaisena.
Helsingin yliopiston teologiaa hallitsee hyvin (katolisesta näkökulmasta)
liberaali ja sekulaari lähestymistapa, joka juontaa juurensa valistuksen jälkeiseen
protestanttiseen teologiseen
perinteeseen. Eksegetiikkaa
hallitsee lähes naturalistinen historiallis-kriittinen
tutkimus, jossa Raamattua
ei kohdella pyhänä inspiroituna tekstinä vaan pelkkänä
inhimillisenä dokumenttikokoelmana, joka on pullollaan
virheitä ja ristiriitaisuuksia.
Myöskään kirkkohistoriassa

Lukijoilta
ei nähdä Jumalan vaikutusta, vaan sitäkin tarkastellaan
täysin inhimillisestä perspektiivistä.
Siispä neitseestäsyntyminen on tarua, alkukirkko ei
uskonut Jeesuksen jumaluuteen, ylösnousemuksessa
Jeesus muuttui henkiolennoksi (jos hän edes nousi),
evankeliumit eivät kerro
luotettavasti Jeesuksesta
vaan alkukirkon kokemuksesta, puolet Paavalin kirjeistä ovat epäperäisiä (Vanhan
testamentin kirjoista puhumattakaan). Roomassa ei
ollut piispaa ensimmäiseen
pariinsataan vuoteen eikä
Jeesus antanut mitään virkaa Pietarin seuraajille. Paavin valta perustuu suureksi
osaksi väärennettyyn asiakirjaan. Lista voisi jatkua lähes loputtomiin, ja jokaiselle
väitteelle on perustelu.
On siis selvää, että katolilainen, joka lähtee oppimaan
sen, mitä opetetaan, palaa
ei-katolilaisena. Tosiasia on
kuitenkin se, että päinvastaisesta vaikutelmasta huolimatta Helsingin teologia ei
lainkaan edusta kristillisen
akateemisen tutkimuksen
ainoata tai edes yleisintä tieteellisesti perusteltua kantaa
– on olemassa katolinen vastaus kaikkeen, mikä näyttää
uhkaavan uskoamme. Kysymys kuuluu kuitenkin, kuka
jaksaa kaiken opiskelutyön
ja muun elämän ohella ottaa
tehtäväkseen etsiä ja opiskella perinteistä katolista
kirjallisuutta kaikista tarvittavista aiheista?
Omaksi onnekseni olin
lukenut paljon hyvää kristillistä teologiaa ennen opiskeluani ja pystyin havaitsemaan ja sivuuttamaan monia ongelmallisia väitteitä,
joskin silti uusien väitteiden
kirjo oli hyvin runsas. Tässä palaan STI:n tukeen ja
apuun, joka on ollut erityisen hyödyllinen esimerkiksi
Raamatun ja kristillisten perustotuuksien luotettavuutta tutkittaessa. Myös suomeksi on olemassa jonkin
verran hyvää kirjallisuutta,
joka haastaa liberaalitutkijoiden väitteet kristillisellä
totuudella.
On kuitenkin todettava,
että YTK luetuttaa myös
paljon loistavaa kirjallisuutta. Kirkon dokumenttien ja
katolisten kirjojen lisäksi
(esim. Katolisen kirkon katekismus, Katolinen näkö-

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.

kulma-sarja, Vatikaani II:n
konstituutiot, paavien ensyklikoita ja Finlandia Catholica) suosittelisin muutamin pienin varauksin Kaarlo
Arffmanin kirkkohistorian
yleiskatsausta Kristinuskon
historia ja Heikki Kotilan
johdatusta liturgiaan Liturgian lähteillä. Koko kuluneen lukuvuoden ohjelma
ja kirjaluettelo on luettavissa
osoitteessa http://www.helsinki.fi/teol/valinnat/Yl.teol.
katol.opinnot07-08.pdf.
Yhteenvetona toteaisin,
että YTK on hieno uusi mahdollisuus katoliselle kirkolle
ja kenties jopa ponnahduslauta katoliselle teologialle
suomalaisessa yliopistomaailmassa (tämä on visioni).
Nyt katoliseksi uskonnonopettajaksi voi valmistua
Suomessa. Jos kuitenkin oikeasti haluaa olla katolinen
uskonnonopettaja eikä vain
”katolinen uskonnonopettaja”, on oltava henkisesti,
hengellisesti ja älyllisesti
suhteellisen terävässä kunnossa. Harkitsemattomasti
YTK:n vesille ei ole syytä
lähteä purjehtimaan. Jos
kuitenkin lähdet, olkoon
Kristus johtotähtenäsi. Jos
kuitenkin tähti hetkeksi
näyttää katoavan näkyvistä
(vrt. Matt. 2:9-10), me muut
voimme toimia taskulamppuna.
Emil Anton, fil. yo.
fineca@hotmail.com
Kirjoitus on kirjoitettu kevätlukukauden päättyessä.

Keskustelutilaisuus: STI,
Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs,
Martin-päivä 10.11. klo 1618. Wille Huuskonen ja Emil
Anton.

Ekumeniaa
Itä-Suomessa
Meillähän on täällä PohjoisKarjalassa suhteellisen vähän katolisia jumalanpalveluksia, talvikautena kerran
kuukaudessa, kesällä ei ollenkaan. Kaipaan kuitenkin
pyhää ehtoollista. Kotini lähellä, parin kilometrin päässä on Joensuun ortodoksisen
seurakunnan omistama rukoushuone, tsasouna. Siellä pidetään ympäri vuoden
kerran kuukaudessa liturgia. Koska katolinen kirkko
ja ortodoksinen kirkko ovat
niin lähellä toisiaan, rohkaistuin kirjoittamaan Joensuun
piispa Arsenille ja kysyin
häneltä, voisinko osallistua
heidän ehtoolliseensa. Kerroin olevani katolilainen.
Ei mennyt kuin muutama
päivä, sain piispa Arsenilta
kirjeen, jossa hän välitti arkkipiispa Leon lupauksen,
että voin osallistua ehtoolliseen ortodoksisessa kirkossa. Nyt minulla on lyhyt
kirkkomatka. Vaikka oma
katolinen messu on tärkein,
niin kesäaikaan voin vaikka
polkupyörällä ajaa ortodoksiseen liturgiaan.
Toinen ekumeeninen
asia: Joensuun Pielisensuun
luterilaisen seurakunnan
kirkkoherra Tapani Nuutinen pyysi minulta, voisinko
kerran kuukaudessa käydä
hänen alueensa sairaalassa
pitämässä hartauden. Kirkkoherra Nuutinen tietää,
että olen katolilainen, mutta
osoittaa suurta ennakkoluulottomuutta, että saan käydä
pitämässä nuo hartaudet, ja
seurakunta vielä maksaa
minulle siitä!
Näinhän se on, sama Jumala meillä on, päämäärä
on sama: Kristuksen sovitustyön kautta taivaan kotiin!
Veli-Jaakko Franzi
Pyhäselkä
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In English
Indian Christians Ready to
Sacrifice

Chinese Bishop Arrested as
Olympics Close

The president of the Indian episcopal conference says that the faith of Indian Christians is
more important than their lives.

China’s most prominent “underground” Catholic bishop was arrested on Sunday, August 24:
the day that also saw the closing ceremonies of
the Olympic Games in Beijing.

Cardinal Varkey Vithayathil, also the SyroMalabar archbishop of Ernakulam-Angamaly,
made this statement in the context of a continuing wave of violence against Christians in
the eastern Indian state of Orissa.
The attacks, which intensified at the end of
August, have left thousands of Christians
homeless and several dead. The Missionaries
of Charity, the sisters of the order founded by
Blessed Teresa of Calcutta, are among those
who have been victimized, with four missionaries last week being forced to spend a night in
jail after being accused of forcing the conversions of four babies who they were taking to
a charity center. The babies were taken from
the nuns and placed in a government ward,
despite the fact that the religious had all the
necessary documentation for the children.
Cardinal Vithayathil said on Sunday, a day
set aside for fasting and prayer for India, that
Christians “will continue to protect our faith
sacrificing our lives because our faith is more
important than our lives.”
The day of fasting and prayer brought a few
hours of respite to Orissa, where police forces
guaranteed Christians’ protection, according
to Babu Joseph, spokesman of the Indian bishops’ conference.
“The Churches were open continually all day;
they were filled with faithful from dawn to
nightfall and in some cities, silent protests
were held on the streets,” he said. KATT/
EWTN/Zenit

Archbishop Chaput’s Book
Makes New York Times Best
Seller List
Just three weeks into the publication of “Render
Unto Caesar,” Archbishop Charles Chaput’s
new book has made the New York Times Best
Seller list. The archbishop’s book is currently
one place ahead of “Promises to Keep,” written by Democratic vice presidential nominee
Sen. Joe Biden.
“Render Unto Caesar” is currently number 27
on the New York Times Nonfiction Best Sellers List for the week of September 14, outpacing Sen. Biden’s book by one spot. During the
week of August 29, “Render Unto Caesar” was
the 24th best selling nonfiction book and the
number five best selling hardcover nonfiction
book published by Random House, according
to the company’s website.
In “Render Unto Caesar: Serving the Nation by
Living Our Catholic Beliefs in Political Life,”
the Archbishop of Denver explains that Catholics must bring their convictions into the voting booth, and argues that Catholics’ citizenship must be grounded in religious belief as a
moral duty, a gift to American life.
Among the issues, the archbishop urges Catholics to strengthen their voices on are abortion,
the death penalty, immigration, poverty and
other social justice issues.
His book reaffirms the close link between personal Catholic faith and public action and also
defends the right of religious believers to challenge secular authority in the name of human
dignity. “In this sense, the Catholic church cannot stay, has never stayed, and never will stay
out of politics,” he writes. KATT/CNA
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Bishop Julius Jia Zhiguo of Zhengding was
taken into custody by several police officers
at Wuqiu cathedral. No immediate reason
was given for his arrest, and authorities have
not disclosed where the aging bishop is being
held.
The 73-year-old Bishop Jia, who heads an active diocese of over 100,000 Catholics in the
Hebei diocese, spent 15 years in prison, from
1963 to 1978. Since his release he has been rearrested at least 12 times; ordinarily he has
been detained for a few days of interrogation
each time. He has been living under house arrest since 1989.
During the Olympic Games, Chinese Christians had been warned not to organize public
worship. About 1,000 Catholics in Zhengding
defied those orders to join Bishop Jia for a
Mass celebrating the feast of the Assumption
at Wuqiu cathedral on August 15. Chinese officials-- particularly in the Hebei diocese, where
the underground Catholic Church is strong- have a history of arresting Christian leaders just before and after major public events
such as Communist party congresses. The Olympic Games brought a series of warnings
against “unauthorized” religious activity, and
AsiaNews has noted that some members of the
underground Church predicted a crackdown
immediately after the Olympics, when media
attention decreased. KATT/CWNews

O Jesus Living in Mary
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Verhokirppis onnistui yli odotusten! KIITOS!!
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Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

O Jesus living in Mary,
Come and live in Thy servants,
In the spirit of Thy holiness,
In the fullness of Thy might,
In the truth of Thy virtues,
In the perfection of Thy ways,
In the communion of Thy mysteries;
Subdue every hostile power
In Thy spirit, for the glory of the Father.
Amen.

Prayer to Guardian Angel
Angel of God, my guardian dear,
to whom His love commits me here,
ever this night be at my side,
to light and guard, to rule and guide. Amen.
Angele Dei, qui custos es mei,
Me tibi commissum pietate superna;
Hodie, Hac nocte illumina,
custodi, rege, et guberna. Amen.
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