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Toimitukselta
Ykseyden tiellä

Fides-lehden laskutus

Ei ole enää varsinaisesti mikään uutinen se, että
Rooma ja Konstantinopoli tulevat varsin hyvin
toimeen keskenään. Paavin ja ekumeenisen patriarkan veljellinen kohtaaminen tällä kertaa Roomassa (s. 4) piispainsynodin yhteydessä oli sekin
täynnä molemminpuolista kunnioitusta ja taipumatonta ykseyden tavoittelua.
Huomiota tapaamisessa ja siinä käytetyissä puheenvuoroissa kiinnittivät etenkin patriarkan
terävät sanat kirkolle itselleen, jokaiselle kristitylle: ”Jos maailma ei saa osaansa Kristuksen ylösnousemuksesta, se on moite, joka koskee meidän
omaa eheyttämme ja antaumustamme elävää Jumalan sanaa kohtaan.” Jos
me kristityt emme siis julista ylösnousemuksen ilosanomaa ihmisille, mitä
sellainen kertoo meistä itsestämme? Kuinka todellisesti omassa elämässämme ammennamme voimaa Jumalan sanasta ja kirkon sakramenteista?
Kuinka paljon uskomme leimaa arkistakin elämäämme?
Ehkäpä vastataksemme näihin kysymyksiin voisimme yhä syvemmin
tutustua Jumalan sanaan ja opetukseen, liittyä yhä vahvemmin sitein
”isien”perintöön, ja silloin samalla myös huomata, mikä kaikki meitä kristittyjä oikeasti yhdistää ja kuinka suuri skandaali se oikein on, ettemme me
kaikki vielä ole yhtä.

Kevään laskutuksessa sattuneen viitenumerovirheen vuoksi joudumme
lähipäivinä lähettämään Fides-lehden
syksyn laskutuksen kaikille Fidesin saajille uudestaan. Luonnollisesti ne, jotka
jo ovat maksaneet laskun tänä vuonna,
voivat jättää laskun huomioitta, mutta
muita pyydämme nyt vielä tukemaan
hiippakunnan toimintaa ja hiippakuntalehden julkaisemista. Koska Fides
lähetetään kaikkiin katolisiin koteihin
automaattisesti, laskua ei kuitenkaan
ole pakko maksaa.
Fides-fakturering
På grund av vårens felaktiga referensnummer är vi tvungna att skicka höstens räkningar på nytt till alla Fidesläsare. De som har redan betalt årets
prenumeration behöver naturligtvis
inte iaktaga ärendet. Vi ber andra att
stödja stiftets verksamhet och stiftsbladet Fides. Eftersom vi skickar Fides
automatiskt till alla katolska hem behöver inte räkningen betalas.
Fides billing
Due to problems with some of the reference numbers in the billing of Fides
this past spring, we will need to send
a new bill to each Fides recipient. Naturally, all those who have already paid
should ignore the new bill. We kindly
request that all who have not yet paid
would support the work of the Diocese
and the publishing of this paper.The bill
is simply a matter of conscience; it is
not obligatory.

1.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ, vainajienpäivä
2.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIEN
JUHLA, pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. - 6
2L 1 Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a

23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS, juhlapyhä (IV)
1L Hes. 34:11-12, 15-17
Ps. 23:1-2a, 2b-3, 5, 6. - 1
2L 1. Kor. 15: 20-26, 28
Ev. Matt. 25:31-46

29.11. alkaa seuraava kirkkovuosi:
- sunnuntait B
- arkipäivät 1
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16.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L San. 31:10-13, 19-20, 30-31
Ps. 128:1-2, 3, 4-5. - 1a
2L 1. Tess. 5:1-6
Ev. Matt. 25:14-30 tai Ev. Matt. 25:14-15, 19-20

9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, LATERAANIKIRKON
VIHKIMINEN, juhla (IV)
1L Hes. 47: 1-2, 8-9, 12
Ps. 46: 2-3, 5-6, 8-9. - 5a
2L 1. Kor. 3: 9b-11, 16-17
Ev. Joh. 2:13-22
[PYHÄN ISÄN PÄIVÄ. Rukouspäivä pyhän isän puolesta.
Kolehti kerätään Pyhän istuimen hyväksi.]

Päätoimittaja: Marko
Tervaportti. Toimitus
ja tilaukset: Katolinen
tiedotuskeskus, Pyhän
Henrikin aukio 1 B,
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Sampo 800019-1242553.
Ilmestyy 14 kertaa vuodessa. Vuosikerta 25 €,
ulkomaille 30 €.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin
myönnetään niille uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8.
päivän välisenä aikana hartaasti käyvät hautausmaalla tai
muuten rukoilevat kuolleiden puolesta.
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Uutisia
Kärsimystä voi lieventää
ihmisen arvokkuutta
kunnioittamalla
Italian kirurgisen yhdistyksen kokoukselle pitämässään puheessa paavi Benedictus XVI on kiinnittänyt
huomiota siihen, että kaikkien potilaiden arvokkuutta on
aina kunnioitettava, jotteivät
he tuntisi oloaan hylätyiksi.
Lääketieteen kehtiyksestä
huolimatta edelleenkin ollaan joskus tilanteessa, jossa
mikään hoito ei enää auta.
Silloinkin, paavi korosti,
näitä potilaita ei koskaa saa
hylätä.
Vaikka toivoa parantumisesta ei enää ole, ”ihmisen kärsimystä voidaan
lievittää”, koska potilailla
”on arvokkuus, jota pitää
kunnioittaa ja joka on välttämätön perusta kaikelle
lääketieteelliselle toiminnalle. Ihmisen arvokkuuden
kunnioittaminen vaatii itse
asiassa jokaisen ihmisyksilön arvokkuuden ehdotonta
kunnioittamista, niin syntyneen kuin syntymättömän,
terveen kuin sairaan, mikä
tahansa heidän tilansa onkin.
Potilaan arvokkuuden
kunnioittaminen edellyttää,
että lääkärit etsivät ”mah-

dollisimman sopivia tapoja
kommunikoida kunkin potilaan kanssa”, pyhä isä totesi ja lisäsi, että sen lisäksi,
että nämä tavat ilmentävät
tosiasioita, ne tähtäävät toivon ylläpitämiseen, mikä on
yksi terapian keskeisistä aineksista. ”Potilaat tahtovat,
että heitä kuunnellaan ja ettei heitä vain alisteta hienojen diagnoosien kohteiksi.”
Luonnollisesti on kunnioitettava potilaan tahtoa,
joka tosin saattaa olla epärealistinen ja heikentynyt.
Toisaalta lääkärien ammattitaitoon liittyy velvollisuus
tarjota potilaille hoitoja, jotka voivat edistää potilaan
todellista hyvää, silloinkin
kun potilas ei omaa tilaansa
itse ymmärrä yhtä hyvin.
Myös perheen ja sukulaisten merkitys on tärkeä.
Pyhän isän mukaan perhe
muodostaa tärkeän vastavoiman kehitykselle, jossa vieraantumisen tunne lisääntyy, kun potilasta hoidetaan
hyvin teknologiavoittoisesti
ilman, että inhimillisiä kontakteja on juurikaan.
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Den 23 oktober presenterade den katolska organisationen ”Hjälp till Kyrkan
som lider”, en rapport om
religionsfriheten i världen
och av denna framgår att
det är i Asien som man mest
registrerar kränkningar av
religionsfriheten. För av de
13 länder i världen, där det
råder allvarliga begränsningar av religionsfriheten,
så ligger 10 i Asien - och
dessa är Saudiarabien, Yemen, Iran, Turkmenistan,
Pakistan, Kina, Bhutan, Myanmar, Laos och Nordkorea.
Samma situation råder i de
afrikanska länderna Nigeria
och Sudan - och även Kuba.
Dessutom är 15 av de 24
länder i världen, där man
registrerar ”begränsningar
av religionsfriheten” asiatiska. Rapporten från ”Hjälp
till Kyrkan som lider” är
översatt till sju språk och
presenteras samtidigt i Italien, Frankrike, Spanien och
Tyskland.
Friheten att byta religion,
att manifestera och utöva
sina egna religiösa övertygelser både privat och of-

fentligen, att utveckla sitt
religiösa liv, att vidareföra
sin tro och sprida dess värden - rapporten analyserar
närvaron eller förnekandet
av religionsfriheten i varje
land och ger uppgifter och
siffror, som i många fall är
oroväckande.
I Saudiarabien, som förklarar sig såsom helt islamiskt, fortsätter man att
förbjuda all offentlig manifestation som rör den
icke muslimska religionen
- d.v.s. att ha Biblar, bära ett
kors, ett radband eller be offentligen.
I Bhutan är det förbjudet
för icke buddistiska missionärer att komma in i landet
och tillstånden för uppförandet av religiösa byggnader som inte är buddhistiska
är begränsade eller ges inte
alls. Men det fordras att alla
invånare klär sig som den etniska gruppen Ngalop, som
framförallt är buddhistisk,
överallt i skolan, i klostren,
på kontoren och under officiella mottagningar.
Rapporten tar upp Myanmar, där vi alla kommer

ihåg det blodiga förtrycket
av buddhistmunkarna. Och
Nordkorea, där det är förbjudet att utöva religionen
och där det inte ens finns
en präst eller en munk - alla
har med alla sannolikhet
dödats under de föregående
decennierna, liksom 300.000
kristna.
Vidare Indien, som på ett
sorgligt sätt har blivit känt
den sista tiden genom den
antikristna förföljelsen - och
Kina, med det systematiska
förtrycket av Kyrkorna, de
buddhistiska tibetanerna
och de uiguriska muslimerna - och med präster i
fängelset.
I turistparadiset Maldiverna innehar, enligt konstitutionen, muslimerna
alla politiska, juridiska och
administrativa befattningar.
Regeringen tillämpar den
muslimska lagen sharia och
all offentlig manifestation är
förbjuden för andra religioner.
KATT/RV

KATT/CNA/VIS

Fidesin vuosi 2009 (72. vk.)
				

Religionsfriheten hotad
speciellt i Asien

aika
16.1.-15.2.
13.2.-8.3.
6.3.-5.4.
3.4.-26.4.
24.4.-17.5.
15.5.-14.6.
12.6.-2.8.
31.7.-30.8.
28.8.-20.9.
18.9.-11.10.
9.10.-8.11.
6.11.-29.11.
27.11.-20.12.
18.12.-17.1.

Lisää puolustajia Pius XII:lle
Italialaisen Corriere della Sera
-sanomalehden päätoimittaja Paolo Mieli on liittynyt
niiden lukuisten vaikuttajien joukkoon, jotka viime
aikoina ovat puolustaneet
paavi Pius XII:n mahdollista
autuaaksijulistamista. Paavi
Benedictuksen päätöstä asiasta odotetaan vielä tämän
vuoden puolella.
Laajassa haastattelussa
Mieli, jonka juutalaiset vanhemmat kuolivat keskitysleirillä, toteaa, että vaikka
60-luvulta alkaen on pyritty osoittamaan Pius XII:
n syyllisyyttä, ”mitään ei
ole löydetty”. Päinvastoin,
Mieli sanoo, ”tutkimukset
ovat tuoneet esiin runsaasti dokumentaatiota, joka
osoittaa, kuinka kirkko auttoi juutalaisia merkittävällä
tavalla”.

Mielin mielestä kirkon
rooli sodassa oli suorastaan sankarillinen. ”Kirkko
pani itsensä täydellisesti
likoon myös juutalaisten
puolesta: kaikki basilikat,
kirkot, seminaarit ja luostarit tarjosivat turvaa ja apua
heille. Niin paljon, että kun
Rooman alueelta vietiin
keskitysleireihin noin kaksi tuhatta juutalaista, 18000
pelastui.” Kirkko ei voi toki
väittää pelastaneensa heistä
kaikkia, mutta ”se varmasti
osallistui suurimman osan
pelastamiseen”.
Rooman päärabbi Isaac
Herzog kiitti paavi Piusta
jo vuonna 1944 seuraavin
sanoin: ”Israelin kansa ei
koskaan unohda, mitä Pius
XII ja hänen kunnioitettavat
avustajansa tekevät onnettomille veljillemme ja sisarillemme historiamme traa-

gisimpana hetkenä uskonnon ikuisten periaatteiden
innoittamina, periaatteiden,
jotka ovat todellisen sivilisaation perusta. Se on elävä
merkki kaitselmuksesta tässä maailmassa.”
Mielin mukaan jokainen,
joka tutustuu tähän asiaan
ilman ennakkoasennetta ja
yrittää tutustua paavi Pacelliin asiakirjojen ja todistusaineiston kautta, huomaa, että
Pius XII todellisuudessa oli
suuri paavi. ”Mustat legendat” hänestä ovat merkityksettömiä. Historiatutkimus
tekee paavi Piukselle vielä
oikeutta, Mieli arvelee lopuksi.
KATT/CNA/L’OR

Fides 12/2008 – 

Uutisia
Bartolomeos I vieraili
piispainsynodissa Roomassa

Studium Catholicumin juhla
Perusteellisen remontin jälkeen Studium Catholicumin
uusittu kappeli siunattiin ja
uusi alttari vihittiin Helsingissä perjantaina 26. syyskuuta. Siunaamisen ja vihkimisen toimitti hiippakunnan asiainhoitaja isä Teemu
Sippo SCJ.
Tilaisuuteen oli kutsuttu
niin paljon kutsuvieraita,
että vain puolet heistä mahtui itse kappeliin, loput seurasivat messua ja vihkimistä
suurelta videomonitorilta
seminaarihuoneessa.
Messussa saarnasi Ranskan dominikaaniprovinssin
provinsiaali, isä Bruno Cadore OP. Kutsuttujen joukossa oli myös Pohjoismaiden
eli Dacian vikaari, isä Pascal
René Lung OP Lundista, isä
Jon Atle Wetaas OP Norjas-

Isä Bruno Cadore OP

ta sekä isä Guy Bedouelle
OP Pariisista.
Messun aikana alttarikiveen haudattiin joukko hienoja reliikkejä: pyhä Hyacinthus, pyhä Francisco Xa-

vier, pyhä Dominicus, pyhä
Tuomas Akvinolainen sekä
pyhä Katariina Sienalainen.
KATT

Pankkisiirtolomake hiippakunnan jäsenmaksua varten:
Bankgiro för stiftets
medlemsavgift.
Bank giro for the membership fee
of the Diocese.

Monet hiippakuntalaiset ovat pyytäneet uutta pankkisiirtolomaketta
hiippakunnan jäsenmaksun maksamista varten. Tässä se on:
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Paavi Benedictus XVI puhui syvästä ykseyden kokemuksesta kaikkien synodiin
osallistuneiden piispojen
vietettyä Sikstiiniläiskappelissa vesperin, johon osallistui ensimmäistä kertaa
myös Konstantinopolin
ekumeeninen patriarkka
Bartolomeos I.
”Tämä on ensimmäinen
kerta historiassa, kun ekumeeniselle patriarkalle tarjotaan mahdollisuus puhua
roomalaiskatolisen kirkon
piispojen synodissa ja osallistua siten erityisellä tavalla
sisarkirkon elämään”, sanoi
Bartolomeos englanninkielisessä puheessaan yli neljälle
sadalle synodiin osallistujalle.
”Me pidämme tätä asiaa
Pyhän Hengen toiminnan
osoituksena, hänen, joka
johtaa kirkkojamme lähempään ja syvempään yhteyteen toistensa kanssa tärkeänä askeleena täydellisen
ykseyden saavuttamisen
suuntaan.”
Ortodoksiselle kirkolle synodien pitämisellä on
perustava ekklesiologinen
merkitys, sanoi Bartolomeos. Yhdessä primaatin kanssa synodaalisuus on kirkon
johtamisen ja organisaation
selkäranka. ”Koska meillä nyt on etuoikeus puhua
tälle synodille, meissä herää toivo, että tulee päivä,
jolloin kaksi kirkkoamme
ovat täysin yksimielisiä
primaatin roolista ja synodaalisuudesta kirkon elämässä. Yhteinen teologinen
komissiomme työskentelee
parhaillaan ahkerasti tämän

asian parissa.”
Lopuksi ekumeeninen
patriarkka Bartolomeos käsitteli myös sisällöllisiä yhtäläisyyksiä synodin työskentelyssä Jumalan sanan
parissa: patristista opetusta
Raamatun hengellisestä
merkityksestä ja Jumalan
Sanan luokse pääsemistä
Raamatussa, ikoneissa ja
luonnossa, pyhissä ja sakramenteissa.
Jokaisen täytyy antaa sanan muuttaa itseään. ”Kirkon tulee olla kuin äiti, joka
ruokansa kautta saa vahvistusta ja myös ravitsee muita.
Se mikä ei ravitse kaikkia,
ei voi myöskään vahvistaa
meitä. Jos maailma ei saa
osaansa Kristuksen ylösnousemuksen ilosta, se on
moite, joka koskee meidän
omaa eheyttämme ja antaumustamme elävää Jumalan
sanaa kohtaan”, sanoi patriarkka lopuksi.
Patriarkka Bartolomeoksen puheen jälkee paavi Benedictus kiitti häntä sanoen:
”Tämä on ollut iloinen kokemus, kokemus ykseydestä
vaikkakaan ei vielä täydellisestä, mutta todellisesta ja
syvästä ykseydestä. Ajattelen näin: teidän isänne, joita
te siteerasitte perusteellisesti, ovat myös meidän isiämme ja meidän isämme ovat
teidän isiänne. Ja jos meillä
on yhteiset isät, emmekö silloin olekin veljiä?”
KATT/VIS

Oremus
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905): Kuolleiden päivä

Vainajienpäivänä

Rukouksen
apostolaatti

K

Lokakuu

aikkivaltias

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.

iankaikkinen

Jumala, sinä olet
kuolevaisten elämä
ja pyhien autuus.
Me rukoilemme sinua palvelijoittesi
(N:n ja N:n) puolesta,
jotka olet vapautta-

Marraskuu

nut kuolevaisuuden

Rukoilemme, että pyhien
antama todistus rakkaudesta vahvistaisi kristittyjä, kun
he palvelevat Jumalaa ja lähimmäisiään seuraten Kristusta, joka ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan.
Rukoilemme, että kristilliset yhteisöt Aasiassa, jossa
on rikas ja vanha uskonnollinen kulttuuri, löytäisivät
sopivimman tavan julistaa
Kristusta täysin uskollisina
evankeliumille.

kahleista. Lahjoita
heille iankaikkisen
kunniasi valtakunta.
Tätä pyydämme
Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta,
joka kanssasi elää

Böneapostolatet

ja hallitsee Pyhän

Oktober

Hengen yhteydessä,

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.

Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
Kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivää eli
vainajienpäivää vietetään
Helsingin hiippakunnassa samana päivänä kuin
yleisen kalenterin pyhäinpäivää, tänä vuonna siis
lauantaina, marraskuun 1.
päivänä. Vastaavasti kaikkien pyhien juhlaa vietetään
sen jälkeisenä sunnuntaina,
tänä vuonna marraskuun 2.
päivänä.
Normaalissa katolisessa kalenterissa pyhäinpäivää (omnium sanctorum) vietetään
aina 1.11. ja vainajienpäivää
(omnium defunctorum) 2.11.

Alla själars dag
Saliga äro de döda,
vilka i Herren somna;
ty deras kamp är slut
och lugnt de vila ut.

Herre, giv dem eviga vilan,
— Och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila i frid.
— Amen.

Saliga äro de döda
vilka i Herren somna;
de efter livets strid
gått in i himlens frid.

Låt oss bedja. O Gud, alla troendes Skapare och Återlösare, förunna dina tjänares och tjänarinnors själar förlåtelse för
alla deras synder, så att de genom fromma
förböner må vinna den tillgift, som de
alltid åstundat. Du som lever och råder
från evighet till evighet.
— Amen.

Saliga äro de döda,
vilka i Herren somna;
vart verk för Gud de gjort,
dem följt till himlens port.
Saliga äro de döda,
vilka i Herren somna;
för vad de verkat här,
dem lönen väntar där.

R. I. P.
Requiescant in pace
Må de vila i frid.

November
Vi ber, att helgonens exempel på liv i kärlek inspirerar
de kristna att överlämna sig
åt Gud och sin nästa genom
att leva som Kristus, som
kom för att tjäna och inte för
att tjänas.
Vi ber, att de kristna församlingarna i Asien finner
vägar att, trogna evangeliet,
göra Kristus känd för folken
på denna vidsträckta kontinent, som är så rik på kultur
och andlighet.
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Pyhimys
Lasiminiatyyrit

Paavalin lähetystyöstä

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.

Tervetuloa
nuorten tapaamiseen!
Osoite:Vironkatu 6 A 12
KUTSUMME 16 - 20 VUOTIAAT (Lukiolaiset ja Ammattikoululaiset)
KESKUSTELEMAAN, RUKOILEMAAN, SEKÄ OLEMAAN YHDESSÄ.
Kokoontumiset: 29.11 ja 13.12.
Lisätietoa:
Isä Frans Voss SCJ
puh. 0405278746

Rakkauden Lähetyssisaret
puh. 09-3403795

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit aloittavat yli vuoden kestävän
kaikille avoimen raamattupiirin Apostolien teoista.
Piiri kokoontuu syksyllä lauantaisin klo 14 - 16 seuraavina päivinä: 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!
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Vaikka kirkko on virallisesti
julistanut molemmat kuuluisat pyhät Francesco Xavierin ja Jeesus-lapsen Teresan lähetystyön suojeluspyhimyksiksi, pyhää Paavalia
pidetään yhä alkukirkon
suurimpana ja merkittävimpänä lähetyssaarnaajana.
Hän teki vuosina 45-58 kolme lähetysmatkaa VähäänAasiaan ja Kreikkaan, joissa
hän perusti yli 20 kristillistä seurakuntaa. Hän vietti
paljon aikaa näissä seurakunnissa ja kirjoitti niille
opastavia ja rohkaisevia
kirjeitä. Tämä ”pakanoiden
apostoli” on edelleen nykykristityille tärkeänä lähetystyön esimerkkinä ja mallina,
erityisesti kun olemme nyt
viettämässä juhlavuotta hänen syntymänsä 2000-vuotisjuhlan muistoksi.
Pyhän Paavalin basilikassa Roomassa pidetyssä
pyhien Pietarin ja Paavalin
juhlapyhän saarnassaan
(28.6.2008) paavi Benedictus
jo korosti, että ”samoin kuin
alkuaikoina Kristus tarvitsee tänäänkin apostoleita,
jotka ovat valmiit uhrautumaan. Hän tarvitsee sellaisia todistajia ja marttyyreitä
kuin pyhä Paavali oli. Miten
ajanmukainen Paavalin esikuva onkaan meidän aikanamme!” Tiedämme, että
vasta yksi kolmasosa maailman väestöstä on kristittyjä.
Kristuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen on
siis edelleen kesken.
Samassa saarnassaan
paavi jatkoi, että ”Jumala on

valinnut ja kutsunut Paavalin tärkeään ja erityiseen lähetystehtävään. Paavali on
tietoinen, että hänet on ’kutsuttu apostoliksi’ (Room.
1:1), mikä merkitsee, ettei
hän ryhtynyt apostoliksi
omasta aloitteestaan eikä
ihmisten antaman tehtävän
perusteella, vaan yksinomaan Jumalalta saamansa
kutsumuksen ja valinnan
kautta.” Paavalille tämä
tapahtui matkalla Damaskokseen, jossa kohtaaminen
ylösnousseen Kristuksen
kanssa muutti hänen elämänsä täydellisesti. Kristus
edelleen valitsee ja kutsuu
lähetystyöhön kasteen kautta myös meidät, vaikka se
tapahtuisikin ilman suurta
valon leimahdusta ja taivaasta tullutta ääntä.
Lähetystyön hedelmällisyys edellyttää, että se joka
tekee sitä, elää yhteydessä
Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Tästä syystä paavi
muistutti vielä saarnassaan,
että ”kirkon lähetystyö tehostuu, kun työtä tekevät
ovat valmiita joka tilanteessa
henkilökohtaisesti osoittamaan uskollisuutensa Kristukselle.” ”Lisäksi Paavalin
saavuttamat erinomaiset lähetystyön tulokset eivät johdu loistavasta puhetaidosta
tai hienostuneista puolustus- ja lähetyspuheiden
menetelmistä (vrt. 2. Kor.
10:10). Hänen apostolisen
työnsä menestys riippuu
ennen kaikkea hänen henkilökohtaisesta ponnistelustaan ja täydellisestä antau-

muksestaan Kristukselle.”
Paavalin toisessa kirjeessä
korinttolaisille kuuluvat hänen liikuttavat sydänäänensä. Hänellä oli paljon vaikeuksia lähetysmatkoillaan:
häntä ruoskittiin, kivitettiin,
pantiin vankilaan, hän joutui haaksirikkoon kärsien
nälkää ja janoa. Kaikista
vaikeuksista huolimatta hän
luotti aina Jumalan Poikaan,
Jeesuksen armoon. (2. Kor.
11:23-33)
Oikeastaan Jumala itse
tekee syvimmiltään lähetystyön Henkensä kautta,
kuten Hän teki Paavalinkin
aikana. Pyhä Henki on aina
johdattanut kirkkoa lähetyksen teille. Hän on ”todellisesti kirkon koko lähetystyön päähenkilö” (Johannes
Paavali II: Redemptoris missio,
21). Mutta nyt Jumalan Hengellä ei ole täällä maailmassa
muita käsiä eikä jalkoja kuin
meidän ihmisten kädet ja jalat, ei muuta suuta kuin meidän suumme. Antakaamme
Pyhän Hengen käyttää meitä
vapaasti lähetystyössä niin
kuin Hän itse haluaa. ”Sillä
me emme julista itseämme,
vaan Kristusta Jeesusta, että
hän on Herra ja me teidän
palvelijanne Jeesuksen tähden” (2. Kor. 4:5). Tehköön
pyhä Paavali meidät tietoisiksi lähetystyöstä eli siitä,
että Vapahtaja on lähettänyt
meidät kaikki olemaan hänen todistajiaan jokaisena
elämämme hetkenä!
Nguyen Toan Tri

Artikkeleita

Kummimatkalla Ugandassa 18 – 29.3.2008
E

nsimmäiseen Caritaksen järjestämään kummimatkaan osallistui neljä kummia, Arto ja hänen
tyttärensä Saara Antturi
Helsingistä, Irmeli ja Henri Hangelin Maskusta sekä
Pertti Ylinen Keravalta, ja
Rea Noponen Caritaksen
hallituksen edustajana.
Matka kesti lentoineen 12
päivää, josta puolet ajasta
vietimme Luweron alueella
kummitoimintaan ja kummilapsiin tutustuen. Lisäksi
vierailimme muissa Caritaksen projektikohteissa kuten
peruskouluissa, intialaisten
sisarten ylläpitämässä oppilaitoksessa ja veljien johtamassa ammattikoulussa.
”Virallisen” osuuden jälkeen pääsimme nauttimaan
Ugandan upeasta luonnosta
ja perehtymään afrikkalaiseen kulttuuriin ja elämäntapoihin.
Vierailumme sattui pääsiäisen aikaan, jolloin koulut olivat kiinni. Siitä huolimatta saatoimme vierailla
kouluissa ja tavata oppilaita.
Kaikissa paikoissa oli nähty
kovasti vaivaa meidän viihdyttämiseksemme. Lapset ja
nuoret esittelivät omaa kulttuuriaan kuten tapoja ja historiaa tanssien ja musiikin
(rummut, laulu) välityksellä. Traditionaaliset esiintymisvaatteet olivat vaikuttavia väriloistossaan.
Kummien ja kummilapsien tapaamista odotettiin
innokkaasti puolin ja toisin.
Ensimmäiseksi kummilapsensa tapasivat Arto ja Pertti
St. Jude Kasanan peruskoulussa. Pahimman jännityksen helpotettua Monday
vei meidät jopa tapaamaan
perhettään, johon kuuluu
isoäiti, setä ja siskoja. Pertti
ja 16-vuotias Denis taas vaikuttivat olevan kuin vanhoja

Theresa, kummivastaava, ja Caritas-kummilapsia St Theresa Kasaalan peruskoulusta.

tuttuja ensi hetkestä.
St. Theresa Kasaalan peruskoulussa on paljon Caritas-kummilapsia. Tapasimme siellä Hangelinien toisen
kummilapsen, Proscovian ja
hänen sisarensa. Tytöt asuvat koulussa sisäoppilaina,
koska heidän äitinsä ei yksinhuoltajana pysty huolehtimaan kuudesta lapsesta.
Erittäin liikuttavaa oli seurata Proscovian ja Irmelin
suhdetta. He tapasivat ensi
kertaa eikä heillä ei ollut
yhteistä kieltä, mutta koko
vierailun ajan (useita tunteja) Proscovia ei siirtynyt
Irmelin viereltä muuta kuin
esiintymään, jolloin hän
katsoi kummiaan herkeämättä. Hangelinien toinen
kummilapsi, Judith, asuu
pitkien ja hankalien kulku-

Unkarinkielinen messu
Mass in Hungarian
Place: St Henry’s Cathedral
Time: 16:00, 30th of November
The Holy Mass is celebrated by Dr. Ferenc Cserháti, auxiliary Bishop of Eszergom-Budapest, who is assigned to
provide spiritual support to Hungarians living abroad.
Welcome!

yhteyksien päässä, mutta
onneksi käynti mahdollistui. Kummien tuki koetaan
perheissä hyvin tärkeäksi.
Se tuli konkreettisesti esiin
mm. Judithin kotona käydessä. Perhe halusi osoittaa
vastavuoroisuutta ja kiitollisuuttaan kummeille. Meille
tarjottiin paikallisia herkkuja ja Judithin äiti oli kutonut
maton lahjaksi. Hangelinien
lähettämät kiiltokuvat olivat
seinillä esillä ja muutkin lahjat olivat Judithilla tallessa ja
hyvässä kunnossa.
Peruskoulukäynnit edellyttivät matkustelua pitkin
maaseutua, jolloin meillä oli
mahdollisuus saada kuva
olosuhteista, joissa ugandalaiset elävät. Useimmat
meistä näkivät ensimmäistä
kertaa esimerkiksi kahvipen-

saan, kassavan, sokeriruo’on
ja mangopuun. Pääsimme
myös kurkistamaan savimajaan ja tutustumaan paikalliseen parantajaan, joka
kertoi meille tehtävästään
yhteisössä. Erään käynnin
yhteydessä tutustuimme
myös sisarten asuintiloihin,
viljelysmaahan ja terveysasemaan.
Ugandan luonto ja kahden yön retki Murchinson
Falls -kansallispuistoon oli
ikimuistoinen. Näimme ja
koimme kuuluisat putoukset, joita pidetään yhtenä
maailman vaikuttavimmista luonnonnähtävyyksistä.
Jokiretkellä kuvasimme krokotiilejä, virtahepoja ja villisikoja. Safarilla kiikaroimme kirahveja ja puhveleita
ja ajoimme pakoon pillastu-

nutta elefanttia. Teiden varsilla piehtaroivat marakatit
ja paviaanit. Saimmepa tsetse-kärpäsetkin kimppuumme.
Viimeiset kaksi päivää
lepäsimme ja sulattelimme
matkan antia pääkaupungissa Kampalassa. Oli kohdattu helteet, rankkasateet,
pomppuiset tiet, sähkökatkot ja paikalliset käymälät.
Kuitenkin olimme saaneet
uusia ystäviä, ihania kokemuksia ja hengen ravintoakin, koska saimme viettää
vuoden tärkeintä juhlaa,
pääsiäistä, yhdessä toisten
katolilaisten kanssa.
Rea Noponen

Jouluksi Stella Marisiin
Isä Frans ja birgittalaissisaret toivottavat hiljaisuutta ja kristillisten perinteitten joulua kaipaavat jouluvieraat tervetulleiksi
Stella Marisiin.
Jouluaaton yömessu klo 22.00, joulupäivän messu klo 10.00
ja tapaninpäivän messu klo 10.00. Mahdollisuus osallistua
birgittalaissisarten hetkirukouksiin.
Täysihoitoon kuuluu huone, jouluaaton sauna sekä joka päivä
aamupala, lounas, päiväkahvi ja illallinen. Kolmen päivän
täysihoidon hinta yhden hengen huoneessa 160 euroa/henkilö
ja kahden hengen huoneessa 150 euroa/henkilö. Varaukset ja
lisätiedot puh. 019-335793. E-mail: stellamaris@elisanet.fi.
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 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.
1.11. la 9.45 messu ranskaksi, 11.00 vainajien
päivän messu, 13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 20.00
Lumen Valon konsertti
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
3.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
4.11. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko
ja messu
8.11. la 15.00 Children’s Mass, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu,
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
15.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.00-14.00 Franciscus-myyjäiset, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
17.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
18.11. ti 14.00 seniorit: messu ja kokoontuminen, 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko
ja messu
22.11. la 11.00-13.45 uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 15.30-18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 10.30-14.30 Caritaksen marrasmarkkinat, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 16.11. su 16.00
Tikkurila: 23.11. su 16.00

8.11. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
10.11. ma 13.30 messu, 14.00 maanantaiklubi
15.11. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.00 lauantaikurssi/Lördagkursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi,
18.00 iltamessu
17.11. ma 13.30 messu, 14.00 maanantaiklubi,
18.30 johdantokurssi Henrikin seurakuntasalissa
22.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 opetus
ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 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.
1.11. la 10.30 vainajien päivän messu, 11.45 rukoushetki hautausmaalla
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 messu latinaksi
4.11. ti 19.00 miestenpiiri
7.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
8.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
11.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
15.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass
in English
22.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 22.11. la 10.00
Eurajoki: 2.11., 23.11. su 14.00
Pori: 7.11. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

Pyhän Marian seurakunta

Jyväskylä

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, 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, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la
9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to
ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to, pe, la
17.30–18.00, su 9.30-9.55. Confessions Tues.,
Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.55.
1.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä/Alla själars dag/All the faithful
departed: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
2.11. su kaikkien pyhien juhla/Alla helgons dag/
All Saints: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.30-17.30
adoraatio karismaattisessa hengessä, 18.00
iltamessu
3.11. ma 13.30 messu, 14.00 maanantaiklubi,
18.30 johdantokurssi Henrikin seurakuntasalissa
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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.
1.11. la kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä:
10.30 messu, 11.30 hartaus hautausmaalla
2.11. su pyhäinpäivä: 9.45 ruusukko, 10.30

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
8.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Mikkelissä
15.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
22.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Kuopiossa
diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
8.11., 13.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo
9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 30.11.
su 18.00
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 12.12. pe
18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 23.11., 21.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 9.11., 14.12. su 17.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
22.11., 20.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo
9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 8.11.,
13.12. la 16.00
uskonnonopetus
15.11., 29.11. la 9.00
seniorit:
29.10., 26.11. ke 12.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
1.11. la 10.30 messu poisnukkuneiden uskovien
puolesta
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
12.11. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30
naistenilta
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
22.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 2.11.,
7.12. su 15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 30.11. su 18.00, (Katariinankatu 3): 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):
8.11. la 12.00, 22.11. la 12.00, 26.12. pe 9.00.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 9.11. su 12.00, 30.11. su 12.00, 13.12. la
12.00, 26.12. pe 12.00.
Seinäjoki (Lintuviidan seurakuntakoti, Lintuviita
3): 15.11. la 18.00 (ev.lut. seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Lakeuden risti): 20.12. la
16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45):
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 ja Korsnäsissä. Lisätietoja
kirkkoherralta.
Messut Tampereen Yliopiston kappelissa/Mass
in the University chapel (Kanslerinrinne 1):
20.11. to/Thurs. 10.00, 11.12. to/Thurs. 10.00

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.
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
6.11. to 18.00 iltamessu
7.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
8.11. la 13.00 perhemessu
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
messu
13.11. to 18.00 iltamessu
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 18.00
messu
20.11. to 18.00 iltamessu
23.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 18.00
juhlamessu
diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 23.11. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 9.11. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.11. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 16.11. klo 12.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.11. klo 14-16
Kouvola: 8.11. klo 11-13, messu klo 13

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu 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. La 11.00
sakramenttiopetus. Rippitilaisuus pe 17.30 18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
1.11. la 11.00 pyhäinpäivän hartaus hautausmaalla
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai, klo 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
21.-23.11. pe-su ”One with Jesus”, retretti
Rakkauden lähetyssisarten kanssa, lisätietoja
numerosta 08-347834
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Raahessa
diaspora
Tornio (Porthaninkatu 16): 2.11., 16.11. su
17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 23.11. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.11. su 17.30

Tapahtumat
Toimistot

Fransiskaanimaallikot OFS

Katekeettinen keskus

60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pääasiassa
p. Marian srk-sali, 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.
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan,
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika
päättyy marraskuussa.

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna
arkisin 10-16.

Syksy 2008
19.11. Illan aiheena Unkarin pyhä Elisabeth
17.12. Kokoonnumme Turun srk-salissa

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

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

Kevät 2009
61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11.
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.
14.1. Liettuassa pidetyn Baltian maiden kokouksen satoa
18.2. Elokuva p. Franciscuksesta, 2. osa
18.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Franciscuksen esimerkin mukaan
Pitkäperjantai 10.4., pääsiäispäivät 12.-13.4.
15.4. Alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
13.5. EUFRA-aihe. Kevään viimeinen kokous
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä.
Vietämme messua kukin omassa seurakunnassamme
Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu www.sanctis.net. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.
Vanhan messun päivät 29.10.-3.11.
Ks. ilmoitus sivulla 15!

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.
		
Lauantaina 29.11. klo 15.00 AC:n Forum: “Millä tavalla kirkko ja yhteiskunta kohtaavat?”
Keskustelua johtaa LKT Heimo Langinvainio.
Pyhän Marian seurakuntasalissa /AC:s Forum:
Hur möter kyrkan och samhället varandra?
Diskussionen leds av med. och kir.dr Heimo
Langinvainio. Sankta Marias församlingssal.
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.

Birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaatit
Seuraavat kuukausikokoukset (Turun birgittalaisluostarissa):
pe 7.11. klo 16.30
ma 1.12. klo 16.30 (ennen sisarten adventtiiltaa)

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English. St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
November 4 & 18
December 2 & 16
All students and young adults and others interested in the Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice get-together. Many other activities as well. Confession during Rosary.

Karmeliittamaallikot

Teresa ry.
Teresa ry:n kuulumisia
Teresat kokoontuvat tänä syksynä vielä kahtena
tiistaina Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen. 4.11. on työ- ja keskusteluilta.
Kutsummekin mukaan kaikki, joita kiinnostaa
vapaamuotoinen yhdessäolo ja keskustelu joko
käsitöiden ja askartelun lomassa tai niiden sijasta.
Tiistaina 9.12. vietämme joulujuhlaa.
Teresa ry:n johtokunta

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

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 18.11. kello 14.00 messu Pyhän
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

ORDO ja
Hiippakunnan
kalenteri:
Kirkkovuoden 2008-2009 Ordon
ennakkotilauksia otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuksessa. Ordoja tilataan painosta
ennakkotilausten kokonaismäärän perusteella, joten myöhemmin niitä ei ole paljoakaan jäljellä. Pyydämme, että ilmoitatte
tilausmäärän joko soittamalla
Katoliseen tiedotuskeskukseen
09-6129470 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@catholic.fi. Pyyntö koskee myös seurakuntia ja sääntökuntia. Ordo
on luettelo kirkkovuoden liturgisista vietoista ohjeineen ja lukukappaleviitteineen. Viimeinen
ennakkotilauspäivä on
7.11. Normaali hinta on noin 8-9
euroa. Lisäksi toimituskulut.
Tiedot Hiippakunnan ns. osoitekalenteria varten tulee toimittaa samoin Katoliseen tiedotuskeskukseen viimeistään
7.11. Osoitekalenteri ilmestyy
joulukuussa. Se on silloin jälleen
haettavissa eri seurakunnista.
Tietojen päivittämistä
pyydetään kaikilta kalenterissa esiintyviltä
tahoilta sähköpostitse osoitteeseen info@catholic.fi.

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

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen vanhassa
tutussa ja uusitussa Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3b A 3. krs. Kellonaika entinen 18.30
ja maanantaipäivät kirjoineen seuraavat:
10.11. T.S. Eliot: Murha katedraalissa
8.12.	Giovanni Guareschi: Isä Camillo
Kuten valveutuneet lukijat huomaavat, syksyn
teemana ovat erilaiset juhlavuodet. Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät, tervetuloa!

Maanantaiklubi
Pyhän Marian seurakuntasalissa maanantaisin
klo 14.00. Messu kirkossa alkaa klo 13.30
3.11. Kahvila
10.11. Messu-uhri (isä Teemu)
17.11. Saksan katolisen kirkon kirkkopäivät (isä
Frans)
24.11. Adventtikoristeiden tekoa
1.12. Kahvila
9.12. Joulujuhla (päivä on tiistai!)
15.12. Joululauluja
Klubi on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

Täsmennyksiä
osoitteisiin:
Postin helpon sekaantumisen
vuoksi Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan samoin kuin
Katolisen tiedotuskeskuksen
osoitteita on täsmennetty. Seurakunnan ja pappilan osoite on
nyt Pyhän Henrikin aukio 1 A,
ja tiedotuskeskuksen osoite on
nyt Pyhän Henrikin aukio 1 B.
Toistaiseksi myös hiippakunnan
taloustoimisto toimii tiedotuskeskuksen tiloissa.
Katolisen tiedotuskeskuksen
fax-numero on myös muuttunut.
Uusi fax-numero on 09-650715.

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (13) ajalle
21.11.-14.12. on toimitettava viimeistään 7.11. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Pyhimys
Käännetty yli 30 kielelle

Nyt suomeksi

Benedictus XVI:n muotokuva Jeesuksesta
Lukija kuulee kirjassa sekä professori Ratzingerin yleistajuisen esityksen että paavi Benedictuksen paimenen äänen.
Joseph Ratzinger kirjoittaa ensimmäisessä paavi Benedictus XVI:na julkaisemassaan kirjassa lukijaystävällisellä tavalla siitä syvästä kuilusta, joka on
revennyt historiallisen Jeesuksen ja uskon silmillä nähdyn Jeesuksen välille.
Historiallinen Jeesus kuvataan välillä kapinallisena, joka epäonnistui tavoitteessaan vapauttaa kansansa roomalaisten vallasta ja toisinaan taas nöyränä
moraalisena opettajana. Olennaisempaa kuin mitä Jeesus teki ja opetti, on
kuitenkin paavin mukaan se, kuka hän on.

Tilaukset:    s ASIAKASPALVELUPUBLISHING

10 – Fides 12/2008

Vaikka paavi kritisoi kirjassaan materialistista elämäntapaa, taloudellista
korruptiota ja vääristyneitä valtarakenteita, kirja ei ole paavin virallinen kannanotto, vaan hänen henkilökohtainen pyrkimyksensä nähdä Jeesus Nasaretilaisen todelliset kasvot.
Alkuteos: Jesus von Nazareth, Suomentanut Jarmo Kiilunen,
Edita Publishing Oy, 2008, ISBN 978-951-37-5203-3, kustantajahinta 42 euroa.
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Artikkeleita

Opus Dein perustamisesta 80 vuotta
Rauhan ja ilon kylväminen
80 vuotta tulee täyteen lokakuun 2. päivästä 1928, pyhien suojelusenkelien juhlasta, jona pyhä Josemaría
Escrivá perusti Opus Dein
- jumalallisesta innoituksesta, kuten Johannes Paavali II
totesi bullassaan Ut sit. Tästä syystä kohotan sydämeni
kiitokset pyhimmälle Kolminaisuudelle, joka halusi
avata pyhittymisen polun
ammatillisessa työssä ja elämän tavallisissa tilanteissa.
Tällä polulla voivat kulkea
sekä naiset että miehet kaikkina aikoina.
Paavi Benedictus XVI, kun
hän oli vielä kardinaali Joseph Ratzinger, totesi Opus
Dein perustajan autuaaksijulistuksen yhteydessä pidetyssä saarnassa, että ”Josemaría Escrivá ei pitänyt tätä
kutsua vain itselleen osoitettuna, vaan ennen kaikkea
muille välitettävänä tehtävänä: rakastaa pyhyyttä ja koota Kristukselle yhteisö veljiä
ja sisaria”. Tietoisena tästä
tehtävästä, hän jatkoi, ”hän
matkusti väsymättömästi
eri maanosiin puhumaan
ihmisille saadakseen heidät
haluamaan olla pyhiä, elää
kristittynä olemisen seikkailu missä tahansa tilanteessa
kukin elämässään on. Näin
hänestä tuli suuri tekojen
mies, joka eli Jumalan tahdosta ja innoitti muita sitä
kohti”.
Kun pyhä Josemaría puhui ensimmäisten vuosisatojen kristityistä, hän totesi,
että näiden ensimmäisten
uskonveljiemme kodit «olivat kuin evankeliumin sanoman säteilyn keskuksia.

Ne olivat samanlaisia kuin
tuon ajan muut kodit, mutta
uuden hengen innoittamia.
Tuo Henki tarttui niihin,
jotka tutustuivat Häneen.
Sellaisia olivat ensimmäiset
kristityt, ja sellaisia meidän
nykyajan kristittyjenkin on
oltava: rauhan ja ilon kylväjiä, rauhan ja ilon, jotka
Jeesus meille on tuonut.»
(Es Cristo que pasa, n. 30).
Näin ensi hetkistä asti hän
kuvasi prelatuurin jäsenten
toimintaa kirkon helmassa
rauhan ja ilon kylvämiseksi
inhimillisten aktiviteettien
suurella kentällä, keskellä
maailmaa.
Kun Pyhä istuin myönsi
ensimmäiset kanoniset hyväksyntänsä Opus Deille, se
otti omakseen nämä sanat,
jotka luemme 16.6.1950 julkaistussa dekreetissä: ”Aina
ja kaikkialla Opus Dein jäsen kantaa mukanaan Kristuksen rauhaa ja täyttä sekä
varmaa iloa Herrassa, ja hän
tarjoaa ne ystävällisesti kaikille hyvän tahdon ihmisille.
Hän ponnistelee myös tartuttaakseen aivan jokaiseen
tämän rauhan ja ilon, hän
työntää suloisesti jokaista
ottamaan vastaan ja maistamaan näitä Jumalan hyvyyden niin makeita lahjoja.”
Benedictus XVI on todennut, että uskovalle sana
”rauha” on yksi Jumalan
kauniimmista nimistä. Hän
on Isä, joka haluaa kaikkien
lastensa keskinäistä ymmärrystä. Sanoa ”rauha olkoon
kanssasi”, ”rauha olkoon
kanssanne”, on yhtä kuin
toivottaa, että Jumala olisi
kaikkien kanssa, jokaisen

miehen ja naisen kanssa.
Kun kerran Kristus on rauhamme (Ef. 2:16), tuo toivotus ilmenee pyrkimyksessä
esittää Kristuksen hahmo
muille auttamalla heitä ymmärtämään, että henkilökohtainen suhde Jeesukseen, ystävyys hänen kanssaan, tuo
sieluun sanomattoman ilon
ja rauhan: Jumalan rauhan,
jota maailma ei voi antaa
(Joh. 14:27).
Olen todistanut, kuinka
pyhä Josemaría ei vain saarnannut ja levittänyt rauhan
evankeliumia (Ef. 6, 15),
vaan kantoi sitä myös jatkuvasti sydämessään. Hänen
elämästään ei puuttunut
fyysisiä vaaroja eikä hengellisen levottomuuden hetkiä
kirkon ja yhteiskunnan tilan
takia, mutta en kuitenkaan
koskaan nähnyt hänen menettävän rauhallisuuttaan
tai jättävän tekemättä jotain
delegoidakseen sen muille.
Vakuuttuneena siitä, että
evankeliumiin tutustuminen tuo välttämättä mukanaan runsaan rauhan ja ilon
kylvön, Josemaría kehotti
kohtaamaan Kristuksen
aina mitä suurimmalla kunnioituksella omantunnon
vapautta kohtaan. Hän tiesi,
että tästä olisi erityisen paljon hyötyä ihmiskunnalle,
myös siksi, että Kristuksen
opin tunteminen ja kristillinen sitoumus täydellistävät
inhimillisen vapauden ja
valmistavat muiden palvelemiseen.
Evankelioivan mission
avulla kirkko auttaa rauhan kylvämisessä kiireisille.
Kirkko stimuloi kristittyjä

käyttäytymään samoin —
kuten pyhä Josemaría kirjoittaa — ”Herra haluaa lapsiaan kaikille rehdeille teille
heittämään ymmärryksen,
anteeksiannon, myötätunnon, rakkauden ja rauhan
siemeniä» (Ahjo, n. 373).
Antaa toiselle mahdollisuus tutustua Kristukseen
on myös ilon kylvämistä.
Jumalan lasten ilo ei johdu
siitä, että ulkoiset olosuhteet
ovat suosiollisia eikä sillä
ole myöskään pelkästään
psykologista alkuperää. Kuten kaikki muutkin ihmiset,
uskovat miehet ja naiset kokevat väsymystä, sairauksia, vaikeuksia ja ahdistusta, epäilyksiä ja ristiriitoja.
Mutta kaikissa näissä tilanteissa he tietävät olevansa
Jumalan suuresti rakastamia
lapsia, he ovat tietoisia siitä,
että voivat luottaa Häneen
ja hänen avullaan palauttaa
ilon, jos he ovat sen me menettäneet.
Myöskään oman heikkouden kokemus ei ole
vastakkainen ilon kanssa,
kun jumalallisen laupeuden
iloinen kohtaaminen pääsee
parantamaan sen. Vertaus
kotoa lähteneestä pojasta, joka näki alentuneensa
mitä kurjimpaan orjuuteen,
päättyy uudelleen kohdatun
rakkauden juhlaan. (Lc 15,
11-32). Ja mitä tulee mihin
tahansa pelon hetkeen, pyhä
Josemaría kirjoittaa varmana Jumalan avusta, josta ei
koskaan ole puutetta: ”Jeesus Kristus, joka on Jumala,
joka on ihminen, ymmärtää
minua ja huolehtii minusta”
(Ahjo, n. 182).

Inhimillinen ja jumalallinen punoutuvat yhteen
kristillisessä evankelioinnin
tehtävässä: huoli muista,
rakkaus, toisen vapauden
kunnioittaminen. Pyhä Josemaría otti tämän puheeksi
erään Argentiinassa vuonna
1974 pidetyn suurtapaamisen aikana, kun tuossa rakkaassa eteläamerikkalaisessa maassa oli ollut traagisia
yhteenottoja. Energisellä äänellä hän suositteli: ”Kylväkää rauhaa ja iloa kaikkialle,
älkää antako yhdenkään sananne vahingoittaa ketään,
osatkaa kulkea käsi kädessä
niiden kanssa, jotka eivät
ajattele teidän tavoin. Älkää
kohdelko toisianne koskaan
huonosti, olkaa kaikkien
luotujen veljiä, rauhan ja
ilon kylväjiä”.
Jokainen vuosipäivä on
tilaisuus katsoa tulevaisuuteen. Kun nyt Opus Dein
perustamisesta tulee täyteen
80 vuotta, pyydän Jumalaa,
että tämä pieni osa kirkkoa,
joka Pyhän Ristin ja Opus
Dein prelatuuri on, täyttäisi
aina yhteiskunnan helmassa Hänen sille vuonna 1928
antamansa tehtävän: kylvää
sieluihin anteliaasti evankeliumin rauhaa ja iloa, jotta
se myös kyllästäisi yhteiskunnan rakenteet tekemällä
niistä yhä inhimillisempiä.
+ Javier Echevarría
Opus Dein prelaatti

Opus Deitä koskevaa kirjallisuutta KATTissa:
François Gondrand:

Josemaría Escrivá:

Josemaría Escrivá:

Josemaría Escrivá:

Josemaría Escrivá:

Jumalan tahdissa. Pyhä Josemaría
Escrivá, Opus Dein
perustaja.

Tie.

Jumalan ystäviä.
Saarnoja.

Pyhä Ruusukko.

Via Crucis.

93 sivua.

127 sivua.

17€

17€

444 sivua.

319 sivua.
21€

234 sivua.
21€

21€
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Muistan kansakouluni opetuksesta, että paitsi taistelevaa
kirkkoa maan päällä ja puhdistautuvaa kirkkoa kiirastulessa on olemassa taivaan riemuitseva kirkko. Tietysti
toivoin henkilökohtaisesti myös ilman suuria vaikeuksia
pääseväni kerran tuohon viimeiseen ryhmään. Silloin
saavutan elämäni päämäärän. Opin myös sen, että Kirkossa isolla k:lla on rakkauden verkosto. Eri osien välillä
on tiivis rukousyhteys. Kaikki välittävät toisistaan niin
kuin saman perheen jäsenet ja ovat valmistautumassa
siihen hetkeen, jolloin jokainen, joka saa kutsua itsensä
Kristuksen omaksi, pääsee esteittä Jumalan läheisyyteen.
Tämä hetki on aikojen lopussa, kun Kristus vie omansa
Isänsä luo ja Jumala on kaikki kaikessa. ( Ef.4:6)

Kolumni

Apujoukko vertaisryhmille

Marraskuun aikana muistamme esirukouksissamme niitä poisnukkuneita, jotka eivät vielä ole päässeet osallisiksi Kristuksen
kirkkaudesta. Taivaan pyhien joukko vuorostaan ei tarvitse
enää esirukouksia. Pikemminkin he rukoilevat yhdessä Kristuksen kanssa niiden ihmisten puolesta, jotka tarvitsevat vielä
aikaa ja apua kirkastumiseensa. Taivaan pyhien joukko on jo
päässyt siihen tilaan, jossa ei enää ole mitään varjoa eikä kyyneleitä. Tuntuu siltä, että tämä pyhien joukko on tärkeä vertaisryhmä kaikille ihmisille. Tämä rohkaiseva joukko on hiukan
unohdettu ja laiminlyöty ryhmä asiantuntijoita, jotka voivat
auttaa meitä maan päällä oman elämänsä kokemuksella. Olisi
hyvä ottaa heidät mukaan vertaisryhmiimme ja pyytää heiltä
neuvoa ja rohkaisua.
Maailmassa, Suomessakin on kaikenlaisia vertaisryhmiä - ja
jatkuvasti on syntymässä uusia.Vertaisryhmään kokoontuvat
ihmiset, joilla on yhteinen tavoite tai ongelma. Keskustelemalla yhdessä ja vaihtamalla kokemuksia he pyrkivät auttamaan
toisiaan. Tällä hetkellä on maailmassa - minun tietääkseni - jo
yli 250 erityyppistä vertaisryhmää. Jokainen omalla tavallaan
pyrkii hoitamaan tiettyä inhimillistä hätää, kuten riippuvuutta
alkoholista, huumeista, pelihimosta ja internetistä tai ihmissuhdeongelmia avioliitossa, työelämässä ja muissa hankalissa
tilanteissa, kuten ylipainossa ja anoreksiassa. Myös sielunhoidossa käytetään vertaisryhmä-menetelmää seurakuntalaisten
elämänristin keventämiseksi, kun he kärsivät ylivoimaiselta
tuntuvaa surua, esimerkiksi läheisen äkillistä kuolemaa, avioeroa, velkaantumista. Kokouksissa on aina mukana niin sanottuja hyvin pärjänneitä, selviytyneitä, parantuneita, jotka
tukevat toisia.
Monet vertaisryhmät ovat saaneet inspiraation AA-liikkeen
12 askeleesta. Myös kristitty voi osallistua sellaiseen vertaisryhmään, koska sen lähtökohta on ihmisen henkilökohtainen
tunnustus, että hän ei omin voimin pysty voittamaan ongelmaansa, vaan antaa itsensä suuremman voiman haltuun, jolta
hän pyytää apua ongelmansa voittamiseen. Kuitenkaan vertaisryhmä ei ole samaa kuin seurakunta tai oma kirkkokunta vaan
tilapäinen terapeuttinen yhteisö, jossa ihminen voi saada apua
ongelmansa ratkaisemiseen, niin että kyseessä oleva ongelma
ei enää rasittaisi hänen elämänsä polkua.
Miten taivaan pyhien joukko voisi palvella meidän vertaisryhmiämme ja auttaa meitä ratkaisemaan meidän aikamme ja
ihmisten mahdottomilta vaikuttavia ongelmia?
He tosin eivät enää ole täällä maan päällä, vaan taivaassa. Taivaan kirkkaudessa he eivät enää ymmärtäisi meitä tai eivät
edes olisi kiinnostuneet maailman tapahtumista. Niin jotkut
saattavat ajatella. Todellisuudessa pyhät eivät ole koskaan
niin kuin ei Vapahtaja itsekään ilman työtä tai vain leppoisasti odottamassa maailman loppua. Me katolilaiset olemme
onnellisia ja rikkaita, koska kaikille vertaisryhmille meillä on
oma suojeluspyhimys tai ainakin pyhiä miehiä ja naisia, jotka
elämänkokemuksellaan ja esirukouksillaan voivat auttaa meitä
löytämään Kristukselta ja hänen opetuksistaan neuvoja ja tukea
elämän taipaleelle.
Oikeastaan jokaista elämän alaa varten löytyy taivaassa asiantuntijoita. Tässä vain muutamia esimerkkejä: luonnonsuojelijoille ja kettutytöille nöyrä ja iloinen Franciscus Assisilainen,
lähetystyöntekijöille Pikku Teresa ja Francisco Xavier, poliitikoille kansleri Thomas Moore, toimittajille Frans Salesilainen,
internetin surffailijoille pyhä Isidorus, kasvattajille ja opettajille
Angela Merici ja Don Bosco, aidspotilaille ja heidän hoitajilleen
Aloisius Gonzaga, nuorisolle Jean d’Arc ja Stanislav Kostka.
Etsivä löytää taivaan joukosta aina jonkun tarpeensa mukaan.
Pyhät eivät kilpaile Vapahtajan kanssa. He vain opastavat meitä hänen luokseen niin kuin Neitsyt Maria opastaa, ja he aina
työskentelevät hänen kanssaan Pyhässä Hengessä Isän ylistykseksi. Suomeksi on julkaistu muutamia arvokkaita, mutta
liian vaatimattomia pyhimyskokoelmia. Tarvitaan enemmän ja
laajempia elämäkertoja. Yhdysvalloissa on jopa kerhoja, joissa
ihmiset yhdessä lukevat ja tutkivat pyhien elämäkertoja etsien
niistä itselleen opastusta elämään.
isä Frans
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Pyhän haudan ritareiden
hyväntekeväisyystyöstä
Jerusalemin Pyhän Haudan
Ritarikunnan Käskynhaltija
Lauri Gorski järjesti yhteistyössä Italian suurlähettilään
Elisabetta Kelescianin kanssa ohjelmalliset hyväntekeväisyysillalliset suurlähettilään residenssissä 13.9.2008.
Illallisten kutsukortit myytiin loppuun nopeassa tahdissa. Tilaisuudesta saadut
tuotot käytetään lyhentämättöminä Ritarikunnan
karitatiiviseen työhön.

Musiikkia ja ruokaa italialaisittain
Lämminhenkisen ja kodikkaan tapaamisen aluksi
suurlähettiläs Elisabetta Kelescian toivotti osanottajat
tervetulleiksi kauniiseen
residenssiinsä. Jousikvartetto Kati Kuusava, Eeva Salminen, Jussi Aalto, ja Jussi
Vähälä soittivat Giuseppe
Verdin ja Giacomo Puccinin
musiikkia. Musiikkiesitysten jälkeen oli vuorossa italialainen illallinen.

Ritarikunta perustettiin
vuonna 1070
Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunta perustettiin
vuonna 1070, jolloin kreivi
Godfrey de Bouillon lähti
ensimmäiselle ristiretkelle
Jerusalemiin. Hän kokosi
ympärilleen joukon ritareita, joiden tehtävänä oli
suojella Jerusalemissa olevaa Kristuksen hautaa. Parikymmentä vuotta nämä
ritarit puolustivat kristinuskoa. Tunnusmerkikseen
lippuunsa he ottivat Jerusalemin punaisen ristin.
Paavi Callistus II julkaisi
vuonna 1122 bullan, joka
muodosti Pyhän Haudan ritareista uskonnollisen maallikkoyhteisön. Sen tehtäväksi tuli Pyhän Haudan Basilikan vartiointi ja Jerusalemin puolustus. Jerusalemin

latinalainen kuningaskunta
perustettiin. Pyhän Haudan
ritareiden tehtäväksi tuli
alueen rauhan edistäminen.

Kanoninen laki määrittelee tehtävät
Ritarikunta on ollut siitä
asti osa katolista kirkkoa,
sen kanonisen lain alainen
organisaatio jolla on paavin
sille vahvistama perussääntö. Paavi nimittää sille suurmestarin ja sen kotipaikka
on Vatikaaninvaltio.
Pyhän Haudan Ritareiden tehtävänä on aina ollut
rauhan edistäminen Pyhällä
Maalla. Tänä päivänä tämä
näkyy konkreettisesti Ritarikunnan hyväntekeväisyystyössä, jolla tuetaan alueen
kansoille rauhanomaisen
yhdessäelon mahdollistavia
ympäristöjä. Tällaisia ovat
esim. koulut, pappisseminaarit, sairaalat ja työpaikat. Ritarikunta tukee näitä Israelissa, Jordaniassa ja
Palestiinassa – riippumatta
siitä onko niissä muslimeja, juutalaisia vai kristittyjä.
Annettava tuki on sekä immateriaalista että taloudellista.

Matkat Pyhälle Maalle
Ritarikunnan jäsenet - ritarit ja daamit, piispat ja papit
- vierailevat alueella sekä
tapaavat siellä asuvia, opiskelevia ja työskenteleviä ihmisiä. Näillä tapaamisilla on
suuri merkitys. Ne antavat
asukkaille toivoa sekä tunteen siitä, että heitä ei ole
unohdettu.
Rooman päämajasta vieraillaan Pyhällä Maalla
säännöllisesti. Sinne matkustetaan vuosittain myös
useasta eripuolilla maapalloa toimivista käskynhaltijakunnista. Suomen Käskynhaltijakunnan ensimmäinen
matka tehtiin viime marras-

kuussa. Nämä käynnit osoittavat paikallisille ihmisille,
että heitä ajatellaan ja että
heistä huolehditaan. Ne antavat eripuolilta maailmaa
tuleville daameille, ritareille
ja heidän ystävilleen mahdollisuuden tavata ja luoda
henkilökohtaisia suhteita
ihmisiin, jotka asuvat yhdellä maailman poliittisesti
epävakaisimmista alueista.
Tapaamiset lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta, sekä omalta pieneltä
osaltaan parantavat mahdollisuuksia saada alueella
aikaan rauha.

Mitä rahoilla tehdään?
Ritarikunnan jäsenet lahjoittavat alueen tarpeisiin sekä
omia että eri tavoilla koottuja varoja. Näillä autetaan,
uudistetaan ja elvytetään
vuosien sorrosta kärsineitä
yhteisöjä.
Taloudellinen tuki alueelle kanavoituu kahdella
tavalla. Maailmanlaajuinen
Pyhän Haudan Ritarikunta
tukee Jerusalemin latinalaista patriarkaattia lahjoittamalla rahaa sen päivittäisen toiminnan ylläpitoon.
Ritarikunta ja sen yksittäiset
käskynhaltijakunnat rahoittavat erikseen arkipäivän
elämistä parantavia hankkeita.
Pyhän Haudan Ritarikunnan tuella maksetaan
pappien ylläpito sekä patriarkaatin ja useiden humanitaaristen hankkeiden kustannukset. Samoin rahalla
maksetaan monien kristittyjen lasten koulumaksut katolisissa kouluissa. Avustussummalla rahoitetaan myös
patriarkaatin seurakuntien
kirkkojen sekä koulujen
kunnostus- ja huoltotyöt.
Vuonna 2006 Ritarikunta
ja sen käskynhaltijakunnat
rahoittivat 12 hanketta yli
800 000 eurolla. Vuonna 2007

Café Maria
Pyhän Marian seurakunnassa järjestetään isänpäivän kunniaksi Café Maria ja basaari 9.11.08 päämessun jälkeen.
Tilaisuus ostaa lahjoja isälle: kirjoja, esineistöä ja kudonnaisia. On mahdollista tilata vadelmakakku isänpäiväksi
(kakku 10 hengelle 25€, 15 hengelle 35€) Varaukset Matti
Andelinille 040 5792426 viimeistään 2.11.08. Isänpäivän
jäätelö on tarjoilla kaikille kirkon eteisessä. Lahjoituksia
otetaan vastaan lauantaihin 08.11.2008 mennessä.

St Mary´s Parish will organize a Christmas Bazaar on
the first Sunday in Advent 30.11.08 at 11-14. All of you
can take part in the bazaar donating foods, baked goods,
delicacies and other Christmas presents. We will be
selling large heart shaped cookies with your own texts.
Different kinds of foods can be bought to take home.
Tervetuloa! Welcome !
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Kirsti Vaalikivi ja Lauri Gorski antoivat suurlähettiläs Elisabetta Kelescianille
Ritarikunnan symbolilla varustetun kynttilän

Residenssissä oli leppoisaa.

rahaa käytettiin yli 1 000 000
euroa. Tällä korjattiin kouluja, rakennettiin uusia koulukeskuksia ja kunnostettiin
pappiloita ja seurakuntatiloja. Kaikki nämä hankkeet
auttavat alueella pienenä
vähemmistönä asuvia kristittyjä osoittamaan olemassaolonsa sekä maailmalle
että muille alueen asukkaille. Pyhällä maalla on yhä
kristittyjä.

Koulut toiminnan keskuksina
Israelin, Jordanian ja Palestiinan lasten koulutus on
Ritarikunnan karitatiivisen
työn keskeinen kohde. Koulutus ja keskinäinen yhteisymmärrys lisäävät suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden
ymmärrystä. Rinnakkaiselo
ja yhteistyö luovat perustan,
jolle rakentaa rauhaa ja tasapainoa.
Kouluilla on merkittävä
rooli kaikissa Pyhän Maan
kaupungeissa. Tämä näkyy erityisesti alueen köy-

himmillä alueillla. Koulut
ja kirkot kantavat vastuun
valtaosasta ihmisten sosiaalista elämää ja kulttuuritoimintaa. Ne järjestävät
virkistysmahdollisuuksia
perheille, joilla ei ole sellaiseen muuten varaa. Ne
ovat ottaneet selkeän roolin
muussakin kasvatustyössä;
neuvonnasta ja ongelmakäyttäytymiseen liittyvien
ongelmien selvittelystä on
tullut osa opettajien toimintaa ja koulujen ohjelmaa.
Koulut huolehtivat myös
maan kulttuuriperinnön
vaalimisesta. Ne ovat usein
ainoa paikka, jossa tarjotaan
opetusta taiteessa, musiikissa ja kansanperinteessä.
Pyhän Haudan Ritarikunnan tukeman latinalaisen patriarkaatin koulutuspolitiikan mukaan opetusta
tarjotaan kaikille tarvitseville; ei vain niille, joilla on
varaa kouluttaa lapsiaan.
Patriarkaatin kouluissa käy
paljon lapsia hyvin köyhistä
perheistä.

Suomen Käskyhaltijakunnalla oma avustuskohde
Viime aikojen rauhattomuus
ja epävakaus on kasvattanut
välittömän tuen tarvetta Pyhällä Maalla. Siksi Ritarikunta on käynnistänyt uusia hankkeita. Joitakin näistä
on tarjottu eri Käskynhaltijakuntien erilliskohteiksi.
Suomen Käskynhaltijakunta onkin ottanut omaksi
erityiskohteekseen palestiinalaisen Ain Arikin koulun
tukemisen.
Ain Arik on ikivanha
Palestiinan Länsirannan
alueella lähellä Ramallahia
sijaitseva pieni kaupunki.
Kristityt ovat aikoinaan perustaneet alkuperäisen kylän, ja nykyinen kaupunki
toimii mallina muslimien ja
kristtyjen rinnakkaiselolle.
Ain Arik on erittäin köyhä
- jopa Palestiinan nykyisten normien mukaan arvioituna. Kaupungissa ei ole
esimerkiksi vesijohtoja eikä
puhelinverkkoa.

STUDIUM
CATHOLICUM

Adresseja kuorineen

kuluistaan. Köyhillä vanhemmilla ei ole rahaa. Mikään hallitus – ei Turkin,
Britannian, Israelin eikä Palestiinan - ole koskaan tukenut Länsirannan yksityisiä
kouluja. Koulu tarvitsee ulkopuolista tukeamme.

Rauhan organisaatio
Ristiretket loivat Pyhän
Haudan Ritarikunnan sotilaalliseksi järjestöksi, mutta
se kehittyi nopeasti rauhan
organisaatioksi. Ritarikunnan johtavana periaatteena
on ja on aina ollut pyrkimys
rauhaan ja oikeuteen. Se on
saanut aikaan hyviä tuloksia Israelissa, Jordaniassa
ja Palestiinassa. Nämä ovat
omalta osaltaan auttaneet
alueen kansoja niiden matkalla kohti pysyvää rauhaa.
Aila Gorski

26.11. klo 18 ja 27.11. klo 11 ”Ars sacra” – pyhyys ja taide

Isä Ellert Dahl OP, Oslo
“Fra Angelicon käsitys kristitystä taiteilijasta: San Marcon luostarin freskot”
”Keskiajan kirkollinen arkkitehtuuri ja uskonpuhdistuksen ajatus”

29.11. klo 14-17 Uskontojen välisen dialogin haasteet
Prof. Holger Weiss (Åbo Academi)
“Islamin ja kristinuskon dialogin mahdollisuudet”
Sr. Sofi OP, Rögle kloster (Ruotsi)
”Juutalaisten ja kristittyjen väliset suhteet Israelissa”

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.

Latinalaisen patriarkaatin
koulu Ain Arikissa on perustettu jo vuonna 1858, ja
se sijaitsee keskellä kaupunkia. Koulu oli ensimmäinen
alueella, joka alkoi ottaa oppilaikseen myös köyhiä ja
tyttöjä. Koulussa on alusta
lähtien pidetty tärkeänä tarjota kahden suuren uskontokunnan lapsille luonteva
paikka yhdessä kasvamiseen. Ain Arikin koulu palvelee yhä lapsia riippumatta
heidän uskonnostaan.
Koululla on osaava, asialleen omistautunut henkilökunta. Se on keskeinen osa
kaupungin asukkaiden sosiaalista toimintaa, mutta samaan aikaan se kamppailee
arkisten ongelmiensa kanssa. Nykyiset tilat ovat aivan
liian pienet. Koulun yli 150
lasta ei mahdu kunnolla
luokkahuoneisiinsa. Sillä on
myös huutava puute oppimateriaalista ja laitteista.
Ain Arikin koulun kuten muidenkin Palestiinan
alueella toimivien koulujen
tulee itse huolehtia kaikista




(luennot englanniksi)
Lisätietoja ja luennoille ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki
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Tomusta taideteokseksi

– birgittalaisoblaattien lokakuisen retretin sanomaa
Luominen on sitä, että jokin,
mitä äsken ei vielä ollut, on
nyt valmiina. Näin Jumala
loi ihmisen tomusta saman
suunnitelman mukaan, jonka perusteella hän loi koko
kauniin maailman. Jumalan
käden kosketus oli ratkaisevaa. Hän rakasti meitä jo
ennen luomistyötään niin
paljon, että synnytti olemattomuudesta ensin valon ja
pimeyden ja lopulta koko
luomakunnan, viimeiseksi
omaksi kuvakseen ihmisen.
Se kaikki oli Jumalan mielestä hyvää; hänen taideteoksensa olivat syntyneet
rakkaudesta. Me emme ole
erehdystä emmekä sattumaa. Näin isä Ryszard Mis
SCJ aloitti retretin vieton
aivan alusta eli maailman
luomisesta.
3. – 5.10.2008 Turun birgittalaisluostarissa vietettyä
vuotuista birgittalaisoblaattien retrettiä ohjasi monille tuttu isä Ryszard, joka
on toiminut vuodesta 2003
Puolan provinssin varaprovinsiaalina Varsovassa.
Ennen tätä tehtäväänsä isä
Ryszard oli kirkkoherrana
ensin Tampereella ja sitten
Turussa. Turusta hän lähti
uusiin tehtäviin Jeesuksen
pyhän sydämen veljeskunnan pääluostariin Roomaan
ja sieltä nykyiseen vastuulliseen paikkaansa.
Parisenkymmentä osanottajaa oli saapunut luostariin
Turkuun hiljentymään kristillisen elämän peruskysymysten äärelle. He saivat

ottaa vastaan syvällistä hengellistä sanomaa ja nauttia
sisarten sydämellisestä vieraanvaraisuudesta.
Jumala antoi ihmiselle
suuren lahjan: vapautumisen kuolemasta. Kuolemattomuus on läsnä jokaisessa
sakramentissa. Jumala pyysi
ihmistä katselemaan kaikkea, minkä oli luonut ja antamaan nimen tuolle kaikelle. Ihminen sai elää vapaana
turvassa ja sopusoinnussa
kaiken kanssa, mutta Jumala oli varannut itselleen
yhden tärkeän asian: tiedon
hyvästä ja pahasta. Ihminen
kuitenkin yritti ottaa itselleen moraalisen hallinnan
ja päästä vielä ylemmäksi
Jumalan yläpuolelle. Hyvän ja pahan tiedon puu oli
houkutteleva, sen hedelmät
olivat herkullisia ja kauniita, ja juuri niitä Jumala oli
kieltänyt syömästä. Tuon
puun hedelmien syöminen
merkitsi eroa, karkotusta
ja kuolemaa. Kuolema seisoi paratiisin puun juurella
samoin kuin ristin juurella Golgatalla. Jeesus kuoli
mutta elää silti ikuisesti, ja
sen vuoksi ristinpuusta tuli
kuolemattomuuden symboli. Näin Genesis on suorassa
yhteydessä Ilmestyskirjaan,
jossa kerrotaan uuden taivaan ja uuden maan luomisesta.
Kuolema, pelko ja kauhu
astuivat sopusoinnut tilalle.
Ihmisen ja Jumalan välirikko vavisutti koko maailmaa.
Ihmisen suhteellisuudentaju

petti, eikä paluuta entiseen
enää ollut. Luojan ja luodun välinen raja rikkoutui.
Kysymys ei ole vapaudesta
maksetusta hinnasta vaikka
jotkut filosofit niin väittävätkin. Paratiisi on edelleen olemassa, vaikka siitä ei tiedetäkään mitään tieteellisesti
pätevää. Missään ei kerrota,
että Paratiisi olisi tuhottu.
Rauhattomuus ja kaipaus asuvat ihmisessä. Meissä
on sirpaleita, jotka kertovat
menneistä tapahtumista.
Välirikon jäljet ovat säilyneet meissä ja mekin olemme syyllisiä. Mutta samoin
kuin kuolema, niin kuolleiden ylösnousemuskin on
alkanut ihmisestä. Ihminen
osallistuu myös tahran poistamiseen.
Yhdessä koko luomakunnan kanssa mekin tulemme
kirkastetuiksi Kristuksessa ja pääsemme takaisin
Jumalan käsiin. Jeesus on
lähtöisin tomusta niin kuin
mekin ja me olemme erottamattomia. Hän on elävien
Jumala, ei kuolleiden, sillä
lopullinen todellisuus on
elämä, eikä ihmisen hartain
toive ollutkaan turha.
”– – ja hän pyyhkii heidän
silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei
murhetta, valitusta eikä vaivaa,
sillä kaikki entinen on kadonnut.” Ilm. 21:4
Elina Grönlund

Pyhiinvaellus Roomaan
12. - 16. helmikuuta 2009
Pyhän apostoli Paavalin kunniaksi
Pyhän Olavin seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen Roomaan apostoli Paavalin juhlavuoden kunniaksi. Pyhiinvaelluksen yhteydessä on mahdollista täyttää ehdot täydellisen aneen saamiseksi.
Matkaan kuuluu harras pyhiinvaellus paavilliseen Pyhän Paavalin basilikaan, apostolin haudalla rukoillaan
”Isä meidän” ja uskontunnustus. Sunnuntaiaamuna osallistutaan paavin kanssa pyhään messuun Pyhän Pietarin
basilikassa. Ennen lähtöä järjestetään rippitilaisuus pyhiinvaeltajille.
Ortodoksinen Konstantinopolin patriarkaatti on myös
julistanut juhlavuoden pyhän apostoli Paavalin kunniaksi, ja Jyväskylän ortodoksinen seurakunta osallistuu pyhiinvaellukseen. Meillä on siis suuri ilo rukoilla yhdessä
veljiemme kanssa Roomassa pyhän Paavalin muistopaikoilla kirkkojemme ykseyden puolesta.
Ilmoittautuminen 10.11.2008 mennessä
isä Paolo Bertille: 045-1226365
Ohjelma:
12.2. (to) Saapuminen Roomaan, kuljetus bussilla hotelliin, illallinen hotellissa.
13.2. (pe) Vierailu Pyhän Paavalin basilikassa ja Abbazia delle Tre Fontane -luostarissa (Apostoli Paavalin marttyyrikuoleman paikka) , lounas, käynti katakombeissa,
illallinen hotellissa.
14.2. (la) Vatikaanin museot, Pyhän Pietarin basilika
hautoineen (siellä on myös pyhän Pietarin ja paavi Johannes Paavalin II:n haudat), lounas, vapaa-aikaa, illallinen.
15.2. (su) Pyhä messu Pyhän Pietarin basilikassa, Angelus-rukous paavin kanssa, lounas ja iltapäivällä mahdollisesti vierailu San Teodoro al Palatinon kirkkoon, jossa
vietetään ortodoksinen liturgia.
16.2. (ma) Aamiainen ja kuljetus lentoasemalle omalla
bussilla.
Hinta:
423,00 euroa / hlö kahden hengen huoneessa
(+ 75,00 euroa /hlö yhden hengen huoneessa.)
Hintaan kuuluu:
• 4 päivän majoitus hotellissa (sisältää aamiaisen ja illallisen), hotelli Villa Maria Ines tai vastaava.
• Vierailu Vatikaanin museoihin (sisäänkäynti ilman jonoa), Pyhän Pietarin basilikaan ja basilikan haudoille
Opera Romana Pellegrinaggin oppaan kanssa.
• Vierailu Pyhän Paavalin basilikaan ja Abbazia delle
Tre Fontane -luostariin (pyhän Paavalin marttyyrikuoleman paikka) Opera Romana Pellegrinaggin oppaan
kanssa.
• Vierailu Pyhän Callixtuksen katakombissa.
• Korvakaiuttimet vierailujen yhteydessä.
• 3 lounasta
• 1 lippu ”Vatican and Rome”, joka on voimassa kolme
päivää.
• Lentokenttämatkat Roomassa
• Pyhiinvaeltajan todistus
• Opera Romana Pellegrinaggin oppaan tuki koko vierailun aikana.
Hinnassa ei ole vielä lentoa Helsingistä
Roomaan ja Roomasta Helsinkiin. Lentojen
hinta pitäisi olla 300-400 euroa, neuvottelut ovat vielä
käynnissä.
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Kummallisia sisaria
Olen katsellut televisiosta
kahta sisarta. Kummankaan sääntökuntaa en tiedä;
sisarten puvuistahan ei enää
voi mitään päätellä. Toinen
heistä on amerikkalainen,
toinen saksalainen.
Amerikkalainen sisar on
nuori ja nätti. Hänen varsinainen työkenttänsä on
jäänyt minulle arvoitukseksi. Joskus hän tosin pelaa
nuorten kanssa urheiluasussa jotain pallopeliä valmentajan ominaisuudessa,
mutta enimmäkseen hän
metsästää rikollisia ikääntyneen kirkkoherran kanssa.
Sitä varten hän välillä esiintyy viettelevänä kaunotta-

rena tai jossakin muussa
valeasussa ja uskaltautuu
paikkoihn, joita voi pitää
luostariväelle mahdollisimman sopimattomina. Suurin
osa hänen ajastaan tuntuu
kuluvan tällaisissa metsästyspuuhissa ja niin myös
vanhan kirkkoherran. Tarinan moraali on tietysti aina
sama: pitää saada pahikset
kiinni ja pelastaa hyvikset
väärältä tuomiolta.
Työkentän lisäksi arvoitukseksi on jäänyt myös,
mikä on sisaren suhde luostariinsa. Mutta joka kerran
hän kyllä tekee selväksi,
miten endottoman omistautunut hän on luostarikutsu-

Kiitokset rukouskurssista!
Kiitokset isä Fransille ja birgittalaissisarille huikean hienosta
viikonlopusta 17.-19.10.2008 Stella Mariksessa. Ohjelman yhdestä raamatuntekstistä (Luuk. 19:1-10) Heikki Pusa kirjoitti
rukouksen, joka haluamme välittää teille kaikille. Toivomme
sen kuvaavan jotakin kokemastamme.
Herra,
Sinä tiedät kuulunko minä väkijoukkoon,
joka estää toisia näkemästä Sinua.
Anna minun kasvaa puuksi, joka
avaa Sakkeukselle mahdollisuuden
nähdä Sinut.
Sakkeuksia on paljon,
– olisipa puitakin.
Rukouskurssilaiset

Vanhan messun päivät
Tridentine Days
29.10.-3.11.2008

mukselleen. Hänen tapansa
toteuttaa sitävain kummastuttaa minua kovasti samoin
kuin hänen ylisisarensa sallivuus.
Saksalaisen sisaren sääntökunta jää yhtä epäselväksi kuin amerikkalaisenkin.
Hänkin on nätti vaikkei enää
ihan nuori, ja hänen sääntökuntansa on oikein ordo, ei
kongregaatio. Puvustahan
ei tässäkään tapauksessa voi
mitään päätellä muuta kuin
että sääntökunnalla on varoja. Puku on hienoa harmaata
villaa ja taitavaa räätälintyötä, se on somistettu terein ja
siinä on taidokas leikkaus,
joka myötäilee hienosti ainakin tämän kantajan naisellisia muotoja. Tukkaa peittää
osittain valkoinen huntu,
ikään kuin kantaja olisi vielä noviisi, ja jättää runsaasti
tuuheaa vaaleaa tukkaa pukevasti näkyville. Siinä on
muuten yhteinen nimittäjä
näiden kahden sisaren välillä, paitsi että amerikkalaisen sisaren huntu kyllä on
musta.
Sisar on palvellut sääntökuntaansa afrikkalaisessa
orpokodissa ja tullut Saksaan lankonsa kanssa, joka
on ollut Afrikassa etsiskelemässä lentoturmaan joutuneen vaimonsa ruumista.
Hänen tarkoituksensa on
tukea sisaren perhettä suuressa surussa ja perheen
hotellin hoidossa, ja kumpaakin hän tosiaan tekee

Isä Benjamin Durham FSSP Pyhän Pietarin pappisveljeskunnasta
vierailee Suomessa. / Fr. Benjamin Durham FSSP from the Priestly
Fraternity of Saint Peter will visit Finland.
Ke 29.10. Wed 16-20 Mc-sisarilla / MC sisters
Iltaretretti / Evening Retreat
17:00 Hiljainen messu / Low Mass

To 30.10. Thu 17-20 Henrik /St. Henry

17:00 Hiljainen messu / Low Mass
17:30-20:00 Adoraatio, rippi, siunaus / Adoration, confession, blessing

Pe 31.10. Fri :: 18-20:30 Tampere

18:00 Laulettu messu / Sung Mass
19:00 Luento liturgiasta / Conference on liturgy

La 1.11. Sat Pyhäinpäivä / All Saints Henrik / St. Henry
15:45 Kaste ja laulettu messu / Baptism and Sung Mass

Su 2.11. Sun 14-18 Henrik / St. Henry

14:00 Laulettu messu / Sung Mass
15:30 Luento ja keskustelu roomalaisen riituksen liturgiasta / Conference on the
liturgy of the Roman Rite

Ma 3.11. Mon Vainajienpäivä / All Souls Henrik / St. Henry
19:00 Laulettu messu / Sung Mass

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhentämiseen.

ponnekkaasti.
Hänen vanhemmalla sisarenpojallaan on aviollisia
vaikeuksia, joihin hurskaan
sisaren mielestä olisi paras
ratkaisu, että nuori mies eroaisi vaimostaan ja menisi sitten naimisiin todellisen rakkautensa kanssa. Avioiiton
sakramentaalisuus ei edes
vilahda keskusteluissa.
Vainaja on testamentannut sisarelleen oman osuutensa hotellista, mikä tietysti
merkitsee, että sääntökunta
saa sen. Mutta eipä saakaan.
Sisar riisuu huntunsa ja siirtyy siviiliin voidakseen hallita perintöosuuttaan — sen
jälkeen kun meille on näytetty hänen keskustelunsa sääntökunnan johtajan
kanssa, joka on aikamoinen
noita-akka, kuinkas muuten! Ohimennen käy myös
selville, että sisaren vei aikanaan luostariin onnettomasti päättynyt rakkaus. Jälleen:
kuinkas muuten. Ikivanhat
kliseet elävät ja voivat hyvin.
Kun luostariväkeä ja sen
vaatetusta kuvataan vanhoissa suomalaisissa elokuvissa, naurussa on monasti
pitelemistä. Eipä silti, kyllä
samanlainen asiantuntemuksen puute pilkistelee
joskus vielä tänäkin päivä-

nä samankaltaisissa yhteyksissä. Luostariväen elämän
todellisuus on useimmille
suomalaisille jotakin niin
kaukaista, ettei sen osata kuvitellakaan olevan jossakin
ja joillekuille ihan todellista,
ei fantasiamaailmaa jota voi
käsitellä miten vain. Mutta
kun elokuvia tehdään siellä,
missä luostariväki on näkyvää todellisuutta ja asiantuntemusta läheltä saatavilla, on todella yllättävää, että
sääntökuntien maailmaa käsitellään yhtä pöhkösti kuin
täällä kuvitteellisen asiantuntemuksen varjolla.
Masentavaa.
Rauni Vornanen
PS. Miksikö katselen mokomia ärsykkeitå? En joka
päivä, mutta ”Isä Dowlingin
mysteerit” tulee ykköseltä
sopvasti iltapäiväkahvin aikaan, ja saippuasarja ”Lemmen viemää” Subilla tarjoaa
saksan kieltä ja ihania alppinäkymiä Baijerista.

Katolisia kirjoja
Laudesin ja vesperin rukoileminen tarjoaa syventymisen
mahdollisuuden Raamatun aarteisiin. Samalla se tarjoaa
mahdollisuuden — kotoakin — osallistua kirkon yhteiseen
rukoukseen: Laudes ja vesper — Adventti- ja jouluaika,
16€. Ja päivän päätteeksi: Kompletorium, 7€.
Mikä on Neitsyt Marian asema ja merkitys meille katolilaisille? Sen selittää huolellisesti karmeliittaisä Wilfrid Stinissen OCD kirjassaan Maria Raamatussa ja meidän elämässämme. 10€.
Katolisesta tiedotuskeskuksesta
www.catholic.fi/kirjamyynti
Alle 35 € tilauksiin lisätään postituskulut 8 €
TARJOUS!

Kardinaali Newmanin autuaaksijulistaminen lähestyy: nyt
Newman-kirjat yhteishintaan 20€ (sisältäen postituskulut):
John Henry Newman: Tilinteko uskostani (Apologia pro
vita sua); sekä C. S. Dessain: John Henry Newman.

Järjestäjä / Organizer: Societas Sancti Gregorii Magni — www.sanctis.net
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Ignatian retreat
An Ignatian retreat in English was held at Stella Maris from 13 - 17 October. The director for
the eleven participants was Reverend Albert
Grosskopf, S.J., who met with each participant
individually for half an hour each day.
Father Grosskopf is currently serving as an
associate pastor of St. Ignatius Church in San
Francisco, California. His ministries have
ranged over a wide field: Ignatian retreats,
counselling for the divorced, student activities
on the University campus and marriage preparation. At present he concentrates on working
with the divorced and marriage preparation.
Eleven individuals were welcomed by the
Brigittine Sisters with their warm hospitality
and delicious food.
Father Grosskopf continues his retreat work
in Sweden and Norway before returning to
San Francisco.
If anyone is interested in retreats in English,
please contact Sr. Dia at Stella Maris.
Sr. Renée Brinker CPPS

Studium Catholicum’s New
Altar consecrated
At the end of September the Diocesan Administrator, Fr. Teemu Sippo SCJ, consecrated the
new altar and blessed the renovated Chapel at
Studium Catholicum in the presence of many
guests from different contact groups of the
Catholic Library and Dominican cultural centre. Relics buried into the altar were those of
Saints Hyacinth, Dominic, Thomas Aquinas,
Catherine of Siena, and Francis Xavier.
Studium Catholicum’s Library is open to the
public on Tuesdays 10-16, Wednesdays 10-18,
and Thursdays 10-16. KATT

Expert Vatican Psychiatrist:
Celibacy a Provocation to
Superficial World

God and fruitful relationship with the persons
confided to the pastoral care of the priest.”
Celibacy, Lutz argued, enables a priest to engage more intensely in spiritual direction. ”It
is not true that spiritual guidance for couples
would be better if it were given by spouses.
Such a guide always runs the risk of unconsciously reliving the experiences of his or her
own marriage and of transforming his or her
own emotions into actions through a psychological mechanism without reflection.”
”For this reason,” he continued, ”such a guide
needs solid monitoring to prevent this from
happening. On the other hand, a good spiritual
guide has considerable existential experiences
with many married couples, and therefore
can reach out to the most difficult cases. This
explains, for example, the surprising fruitfulness of the writings on marriage of that great
shepherd of souls, the Servant of God John
Paul II.”

Markkinat Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 23.11. kello 10.30 13.30. Markkinoiden pystytystalkoot lauantaina 22.11.klo 15.00 alkaen.
Apu on tervetullutta!
Joulukuussa:
Tuomaan markkinat Esplanadin puistossa 8.-21.12. arkisin kello
10.00-19.00, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10.00-18.00.
Caritaksen joulukaupassa nyt:
Herkullista espanjalaista luostarisuklaata (Saimme myös uusia makuja.
Hae pian ennenkuin loppuu!)
Ja muistathan hankkia ajoissa:
adventtikalenterit, joulukortit, kynttilät, saippuat jne.

Adv.kalenterien kuvia

PRAYERS
Take, Lord, and Receive
Take, Lord, and receive all my liberty, my
memory, my understanding, and my entire
will. All I have and call my own. Whatever I
have or hold, you have given me. I restore it
all to you and surrender it wholly to be governed by your will. Give me only your love
and grace and I am rich enough and ask for
nothing more.
St. Ignatius’ Prayer for Generosity

In the article published by the L’Osservatore
Romano, Lutz commented that celibacy represents ”a permanent protest against collective
superficiality.” It proclaims that ”the earthly
world, with its joys and sufferings, is not all
there is.”

to labor and not to ask for reward,

One who cannot renounce the exercise of sexuality is not capable ”of joining in a marital
union” either, Lutz continued. Looking upon
women as ”the object of satisfaction of a personal impulse plays a key role in the criticism
of celibacy,” he stated. Lutz also noted that
there are even times when spouses cannot
”fully exercise their sexuality, as in the case for
example of a temporary illness or a permanent
handicap. In these cases, a spousal relationship that is truly profound is not destroyed but
rather enriched.”

ALL SOULS AND ALL SAINTS
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Marraskuussa:

Noting that celibacy is not for narcissists who
are always looking to be the center of attention,
Lutz recalled that the priest ”should always
be interested in other human beings and their
misery, he should forget about himself and
should make visible through his words the
splendor of God before his own sufferings.”
KATT

Manfred Lutz, a psychiatrist with the Congregation for the Clergy, has responded in an
extensive article to those who consider celibacy not to be ”natural” and explained that the
discipline is not only necessary for priests and
religious to fully live out their vocations, but
that it is also a ”provocation” to a superficial
world that does not believe in life after death.

“In the same way,” Lutz continued, “the issue
of celibacy should not be made into an issue
merely of genital sexuality, but rather should
be seen as a determined form of relationship
that allows for a profound relationship with

Tulevia tapahtumia

Lord, teach me to be generous.
Teach me to serve you as you deserve;
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
save that of knowing that I do your will.
Joulu on jo melkein ovella.

Due to local custom, the celebration of All
Souls and All Saints in Finland differs from
the normal Catholic practise in many other
countries. In stead of celebrating All Saints on
Nov. 1st, this feast is always celebrated on the
first Sunday of November. Also, then, All Souls
is always celebrated on the previous Saturday.
Thus, this year, All Souls is celebrated on Nov.
1st and All Saints on Nov. 2nd.

Kiitos osallistumisestasi hyviin hankkeisiin!

Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa),
00140 Helsinki.
3.11. 		
17.11.		
1.12. 		
15.12.		

Kirkko, isä Teemu Sippo SCJ
Raamattu – traditio – kirkon opetusvirka, isä Teemu Sippo SCJ
Paavius, isä Manuel Prado
Rukous, sisar Marta Koltko SJK

Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kurssin järjestävät
Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset seurakunnat. Lisätietoja
arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. Kurssi jatkuu keväällä.

