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Toimitukselta

Pyhän Henrikin reliiltki

Viime päivinä lehdis- 
tössä on käyty keskus
telua katedraalimme 
alttariin muutama vuo
si sitten sijoitetusta py
hän m arttyyripiispa 
H enrik in  reliik istä . 
Turun ja Kaarinan lu
terilainen seurakun
tayhtymä haluaisi sen 
’’takaisin”.

Tätä yht’äkkistä intoa ja meteliä on vaikea ymmär
tää. Miten katolisen pyhimyksen luunkappale, jol
la ei ole tietääkseni mitään hartaudellista käyttöä 
luterilaisessa kirkossa, voi kiinnostaa näin suures
ti? Reliikeillä on katolisessa ja ortodoksisessa hurs
kaudessa sentään oma, pyhimysten kunnioittami
seen ja liturgisiin viettoihin liittyvä merkityksen
sä, traditio lähes parin vuosituhannen takaa.

Toivoa sopii, ettei tämä kiistely, jonka osapuolina 
ovat mainittu seurakuntayhtymä ja Museovirasto 
ja johon eduskunnan apulaisoikeusasiamieskin on 
sotkettu, kasva mittoihin, jotka haittaisivat kirk
kojen välisiä suhteita. Eikö sitä paitsi ole aivan 
kohtuullista, että pyhän Henrikin reliikkikin sai
si olla juuri siinä käytössä, johon kirkko sen jo 
keskiajalla otti: uskovien kunnioituksen kohtee
na.

Pyhän Henrikin katedraalin pääalttari on erityi
sen arvokas ja sopiva leposija katolisen uskon 
maahamme tuoneen marttyyripiispan reliikille. 
Siellä Henrik on ’’takaisin”.

Pro Life
Eläm än lahjan puolustam inen ja  eläm än kult

tuurin edistäm inen myönteisellä, rakentaval

la ja  toisia kunnioittavalla tavalla, m utta sa

malla totuudenm ukaisesti ja  tehokkaasti edel

lyttää jokaisen panosta. M iten tehdä tätä työ

tä meillä? Ehdotuksia? Toiveita?

Tervetuloa kaikille avoimeen keskustelu- ja 

ideointitilaisuuteen, jossa pohdim m e pro life 

-ty ö n  aloittam ista keskuudessamme. Keskus

telutilaisuus pidetään m aanantaina 10.11. klo

18.30 Pyhän H enrikin  seurakuntasalissa, Py

hän H enrikin  aukio 1. Lisätietoja antaa tarvit

taessa yleisvikaari T uom o T. Vim pari, puh. 09- 

61294710.
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Helsingin 
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Helsingin piispa Jözef Wrö- 
bel SCJ on nimittänyt hiip
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Riitta Laukaman (Katekeetti- 
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Uutisia

Pyhän isän
juhla
lähestyy
Paavi Johannes Paavali II:n 
pontifikaatin 25'vuotisjuh- 
lallisuudet keskittyvät lähe- 
tyssunnuntaihin 19.10. Tuol' 
loin pyhä isä julistaa samalla 
autuaaksi Kalkutan äiti Tere- 
san. Tilaisuus näytetään Suo
men televisiossa maanantai
na 20.10. klo 10.30- 13.05 
TV2:ssa.

Helsingin hiippakunn- 
nan onnittelukirje paaville 
on tämän lehden takakan
nessa. Lisää paavista seuraa- 
vassa numerossa.

Uusi "ulko
ministeri" 
Vatikaaniin

Monsignor Giovanni Lajolo

Pyhä istuimen valtiosihtee- 
ristö sai 7.10.2003 uuden val- 
tiosuhteiden sihteerin eli ns. 
’’ulkoministerin”. Paavi Jo
hannes Paavali 11 nimitti 
tuolloin tehtävään italialai
sen monsignor Giovanni La- 
jolon, joka tähän asti on toi
minut apostolisena nuntiuk- 
sena Berliinissä.

Arkkipiispa Lajolo, 68, 
seuraa uudessa tehtävässään 
Suomessakin pariin ottee
seen vieraillutta ranskalais
syntyistä arkkipiispa Jean-Lo- 
uis Taurania, 60, jonka pyhä 
isä on nimittänyt kardinaa
liksi. Perinteisesti kardinaali 
ei voi hoitaa ’’ulkoministe
rin” tehtävää, koska koko val- 
tiosihteeristöä johtaa jo  toi
nen kardinaali. Vatikaanin 
käytännön mukaan kardi
naalit eivät voi olla toisilleen 
alisteisia.

Uusi vakiosuhteiden sih
teeri monsignor Lajolo syn
tyi 1935 ja vihittiin papiksi 
1960 Novaran hiippakuntaa 
varten. Hän on kanonisen 
oikeustieteen tohtori Miin- 
chenin yliopistosta. Hän on 
toiminut mm. Pyhän istui
men diplomaattina. Vuonna 
1988 paavi nimitti hänet 
Apostolisen istuimen omai
suuden hallintoviraston sih
teeriksi ja sen myötä arkki
piispaksi. Apostolinen nun- 
tius Saksassa hän on ollut 
vuodesta 1995.

KATT/Kath.net

Katolisen tiedotuskeskuksen 
tilat siunattiin

Syyskuun 19. pidetyssä tilaisuudessa Helsingin piispa Jözef VVröbel SCJ siunasi Katolisen 
tiedotuskeskuksen uudistetut toimitilat Helsingin Kaivopuistossa. Tiedotuskeskuksen ti
lat koljattiin ja  maalattiin kesän aikana ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Pienimuotoiseen tilaisuuteen osallistuivat Katolisen tiedotuskeskuksen johtajana toi
mivan yleisvikaari isä Tuomo T. Vimparin johdolla tiedotuskeskuksen ja  Fides-lehden työn
tekijät sekä joukko muita hiippakunnan työntekijöitä.

Uusia kardinaaleja
Paavi Johannes Paavali II  il
moitti sunnuntaina 28. syys
kuuta, että hän aikoo nimit
tää 31 uutta kardinaalia loka
kuun 21. päivänä. Ilmoitus 
oli odotettu, mutta tapahtui 
ensi vuoden alkuun sijoittu
neita ennakkoarvailuja sel
västi aikaisemmin. Paavi jätti 
kertomatta yhden tulevan 
kardinaalin nimen, mikä on 
yleensä merkki siitä, että po
liittinen tilanne kyseisessä 
maassa ei ole otollinen kar
dinaalin nimen julkituomi
selle.

Kardinaalikollegion ai
kaistaminen sattuu samalla 
pyhän isän pontifikaatin 25- 
vuotisjuhlallisuuksien yhtey
teen. 30 nimetyn kardinaa
lin listasta 26 toimii arkki
piispoina eri puolilla maail
maa tai työskentelee Roo
man kuuriassa. Kaikki ovat 
alle 80-vuotiaita; siten he 
ovat oikeutettuja osallistu
maan konklaaviin, jossa seu- 
raava paavi valitaan. Neljä 
muuta nimeltä mainittua tu
levaa kardinaalia ovat kaikki 
yli 80-vuotiaita, kirkkoa pit
kään ja erinomaisella tavalla 
palvelleita teologeja.

Paavinvaaliin osallistuvi
en kardinaalien lukumäärä 
on lokakuun konsistorin jäl
keen 135. Näin paavi käyttää 
jälleen oikeuttaan ylittää paa- 
vinvaalin normaali enim-

Jean-Louis
Tauran

Francesco
Marchisano

mäismäärä 120, jonka paavi 
Paavali V I oli asettanut 
motu proprio -ilmoituksel
laan Ingravescentem Aetate 
vuonna 1970. Puolen vuo
den sisällä kuitenkin peräti 
kymmenen kardinaalia me
nettää vaalikelpoisuuden 
täyttäessään 80 vuotta.

Tuleva kardinaalikonsis- 
tori on paavi Johannes Paa
vali II:n yhdeksäs. Tähän 
mennessä hän on nimittänyt 
eli luonut yhteensä 201 kar
dinaalia. Nykyään elossa on 
164 kardinaalia, lokakuun 
konsistorin jälkeen 194 (ja 
yksi nimeämätön in pectore). 
18 kardinaaleista on paavi 
Paavali V l:n  ja yksi autuaan 
Johannes X X llL n  nimittä
miä.

Tulevien kardinaalien

Stanislaw Nagy SCJ

keski-ikä on varsin korkea. 
Nuorin heistä on Unkarin 
priimas, Esztergom-Budapes- 
tin arkkipiispa Péter Erdö, 
joka on vain 51-vuotias ja jos
ta siten tulee myös koko kar
dinaalikollegion kuopus.

Tulevien kardinaalien 
joukossa on peräti kaksi Suo
messa toimivan Jeesuksen 
pyhän sydämen pappien 
sääntökunnan jäsentä: Säo 
Sebastiäo do Rio de Janeiron 
arkkipiispa Eusebio Scheid 
SCJ ja 82-vuotias isä Stanis
law Nagy SCJ, joka on toimi
nut teologian professorina 
Lublinin katolisessa yliopis
tossa Puolassa, samassa muu
ten, josta Helsingin piispa 
Jözef Wrobel SCJ tuli Suo
meen.

KATT/KI

Tulevat
kardinaalit

1. Jean-Louis Tauran,
ranskalainen, 60 vuotta. Vati
kaanin entinen “ulkoministeri”

2. Renato Martino, italia
lainen, 70 vuotta, Paavillisen 
oikeudenmukaisuuden ja rau
han neuvoston («lustitia et 
Pax») puheenjohtaja

3. Francesco Marchisa
no, Italialainen, 74 vuotta, Vati
kaanivaltion yleisvikaari, Pieta- 
rinkirkon arkkipappi

4. Julián Herranz Cassa- 
da. Opus Del, espanjalainen, 
73 vuotta. Paavillisen lakiteks- 
tineuvoston puheenjohtaja

5. Javier Lozano Bar
ragán, meksikolainen, 70 vuot
ta, Paavillisen terveydenhuol
lon tyntekijöiden neuvoston pu
heenjohtaja

6. Stephen Fumio Ha- 
mao, japanilainen, 73 vuotta, 
puheenjohtaja Paavillisessa 
neuvostossa maasta muutta
neiden ja matkustavien sielun
hoitoa varten

7. Attilio Nicora, italialai
nen, 66 vuotta. Apostolisen is
tuimen omaisuuden hallintovi
raston puheenjohtaja

8. Angelo Scola, italialai
nen, 61 vuotta, Venetsian patri
arkka

9. Anthony Olubunmi 
Okogie, nigerialainen, 67 vuot
ta, Lagosin arkkipiispa

10. Bernard Panafieu, 
ranskalainen, 72 vuotta, M ar
seillen arkkipiispa

11. Gabriel Zubeir Wako, 
sudanilainen, 62 vuotta, Khar- 
toumin arkkipiispa

12. Carlos Amigo Vallejo 
OFM, espanjalainen, 69 vuot
ta, Sevillan arkkipiispa

13. Justin F. Rigali, yhdys
valtalainen, 68 vuotta, Philadel
phian arkkipiispa

14. Keith Michael Patrick 
O’Brien, skotlantilainen, 65  
vuotta. St. Andrewsin ja Edin
burghin arkkipiispa

15. Eusebio Scheid SCJ, 
brasilialainen, 70 vuotta, Säo  
Sebastiäo do Rio de Janeiron 
arkkipiispa

16. Ennio Antonein, italia
lainen, 66 vuotta, Firenzen ark
kipiispa

17. Tarcisio Bertone SDB, 
italialinen, 68 vuotta, Genovan 
arkkipiispa

18. Peter Kodwo Appiah 
Turkson, ghanalainen, 54  
vuotta, Cape Coastin arkkipiis
pa

19.Telesphore Placidus 
Toppo, intialainen, 63 vuotta. 
Ranchin arkkipiispa

20. George Peli, australia- 
linen, 62 vuotta, Sydneyn ark
kipiispa

21. Josip Bozanic, kroatia
lainen, 54 vuotta, Zagrebin ark
kipiispa

22. Jean-Baptiste Pham 
Minh Man, vietnamilainen, 69  
vuotta, Thành-Phô Hô Chi Min- 
hin arkkipiispa

23. Rodolfo Quezada To- 
ruño, guatemalalainen, 71 
vuotta, Guatemalan arkkipiispa

24. Philippe Barbarin, 
ranskalainen, 52 vuotta, Lyonin 
arkkipiispa

25. Péter Erdö, unkarilai
nen, 51 vuotta, Esztergom-Bu- 
dapestin arkkipiispa

26. Marc Ouellet PSS, ka
nadalainen, 59 vuotta, Quebe
cin arkkipiispa

27. George Marie Martin 
Cottier OP, sveitsiläinen, 81 
vuotta, paavin henkilökohtai
nen teologi

28. Gustaaf Joos, belgia
lainen, yli 80 vuotta

29. Thomas Spidiik SJ, 
tsekkiläinen, 83 vuotta, teologi

30. Stanislaw Nagy SCJ, 
puolalainen, 82 vuotta, teologi, 
professori Lublinin katolisessa 
yliopistossa

31. «in pectore»
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Uutisia

Kristinuslcosta l<iistaa EU:n hallitusten 
välisessä kokouksessa
Kristinuskon mainitseminen 
Euroopan unionin perustus
lain esipuheessa nousi yh
deksi kiistakysymyksistä vii
me viikonloppuna alkanees
sa hallitusten välisessä koko
uksessa. Hallitusten päämie
het päättävät EU:n uudesta 
perustuslaista ensi kesään 
mennessä.

Kokous listasi useita on
gelmakohtia mm. komission 
jäsenmääristä ja äänten pai
notuksista neuvostossa. Kris
tinuskosta ei varsinaisesti 
keskusteltu neliminuuttisissa 
puheenvuoroissa, mutta asia 
nostettiin esille.

Italia, Espanja, Puola ja 
Irlanti haluaisivat viittausta 
kristinuskoon ja mukaan on 
lisäksi liittynyt Malta. Myön

teisen epäröivällä kannalla 
ovat Itävalta, Portugali ja 
Hollanti, joissa on oikeisto- 
enemmistöinen hallitus. 
Myös Saksa on aiemmin ve
donnut kristinuskon puoles
ta.

Belgia vastustaa tiukasti 
kristinuskon mainitsemista 
ja samoin Ranska, jonka pre
sidentti on toistuvasti kieltä
nyt kaikki uskonnolliset viit
taukset ja vedonnut kirkon ja 
valtion eroon Ranskassa. 
Suomen omassa perustuslais
sa ei viittauksia uskontoihin 
ole uskonnonvapauspykälää 
lukuunottamatta. Suomen 
hallituksen edustajat seuraa- 
vat keskustelua. Suomelle 
kansallisesti tärkeät kiistaky
symykset liittyvät pienten ja

suurten maiden väliseen val
lanjakoon ja tiivistyvään puo
lustusyhteistyöhön.

Parlamentti ei ehdotta
nut H VKJle mainintaa kris
tinuskosta

Kristinuskoa esipuhee
seen ovat ajaneet varsinkin 
katolinen kirkko eri maissa 
sekä ortodoksit. Se symboloi 
yhteistä arvopohjaa, jota ei 
kommunismin aikaan saa
nut pitää esillä. Maininta Ju
malasta löytyy esimerkiksi 
Puolan perustuslaista.

Ranskalaisen Valéry Gis
card d ' Estaingin johtama tu- 
levaisuuskonventti ei moni
en ehdotustenkaan jälkeen 
lisännyt esipuheeseen mai
nintaa kristinuskosta. Perus
tuslakiluonnoksessa viita-

taan yleisesti unionin hake
van innoituksensa Euroopan 
kulttuuristen, uskonnollis
ten ja humanististen perintö
jen arvoista.

Syyskuussa Euroopan 
parlamentti hylkäsi täysistun
nossaan (283 vastaan ja 211 
puolesta) ehdotuksen ’’Eu
roopan juutalais-kristillisistä 
juurista” laatiessaan kannan
ottoaan hallitusten välistä 
kokousta varten.

Parlamentin kristillisde
mokraattien ryhmä, EPP, jär
jestää tällä viikolla keskuste
lun Euroopan kristillisestä 
perinnöstä vauhdittaakseen 
jälleen asiaa. Samalla julkis
tetaan vetoomus ’’kristinus
kon puolesta”.

KATT/KT

Päven och ärkebiskopen av Canterbury diskuterar homosexuel la präster

"Nya och allvarliga svärigheter" i ekumeniken
Erägan om öppet homosexu- 
ella präster i den anglikans- 
ka kyrkan kastade en skugga 
över mötet 4 oktober mellan 
päven Johannes Paulus II 
och ärkebiskopen av Canter
bury Rowan Williams. Päven 
varnade Williams för att 
”nya och allvarliga svärighe
ter har uppkommit” i arbetet 
pä att närma katoliker och 
anglikaner.

Det var Rowan Williams 
första besök i Vatikanen se
dan han installerades i 
februari och kom inte längt 
efter den nordamerikanska 
episkopala kyrkans omdisku- 
terade beslut att väljä sin 
första öppet homosexuella 
biskop. Varken päven eller 
Williams nämnde frägan 
öppet under sinä officiella 
tai efter ett kvartslängt ens- 
kilt samtal i pávens bibliotek.

”Vi tackar Gud för de 
framsteg som redan har 
gjorts, men vi máste ocksá 
erkänna att nya och allvarliga 
svärigheter har uppstätt pá 
vägen mot enhet. Dessa svá- 
righeter handlar inte bara 
om disciplinära fragor. En 
del av dem hänger ihop med 
viktiga tros- och moralfrá- 
gor,” sade páven.

Päven antydde en fö- 
rebräelse för att anglikaner- 
na inte längre häller fast vid 
evangeliet och den kristna 
traditionen. ”I Ijuset av dessa 
svärigheter máste vi komma 
ihág vär plikt att lyssna upp- 
márksamt och uppriktigt pá 
Kristi röst sá som den nár oss 
genom evangeliet och gen- 
om kyrkans apostoliska tradi- 
tion.

Johannes Paulus II beto- 
nade att när deras föregänga-

re páven Paulus VI och árke- 
biskop Michael Ramsey in- 
ledde en teologisk diskussi
on skulle den bygga just pá 
”evangeliet och pá de urgam- 
la gemensamma traditioner- 
na.

Williams námnde inte 
alls dessa svärigheter utan 
nöjde sig med att betona sitt 
ekumeniska engagemang 
och att tacka páven för att 
han uppmanat ickekatolska 
teologer och kyrkoledare att 
föra en dialog om hur Petru- 
sämbetet kan utformas i 
framtiden.

I en intervju 3 oktober 
för Vatikanen satte kardinal 
Walter Kasper fingret pá den 
ömmande punkt som inte 
nämndes uttryckligen av var
ken páven eller Williams. 
Han sade att frägan om ho
mosexuella präster kan för- 
svára relationerna mellan ka
toliker och anglikaner.

”Vi har diskuterat de 
konflikter och spánningar 
som har uppstätt de señaste 
mánaderna i den anglikans- 
ka gemenskapen efter vig- 
ningen av präster som lever 
ut sin homosexualitet. Jag 
har sagt att det inte bara är 
en intern frága inom den 
anglikanska gemenskapen 
utan att det är ett problem 
som ocksá rör vára relatio- 
ner. Vi har en klar stánd- 
punkt som man kan läsa i 
den katolska kyrkans kate- 
kes. Vi har ocksá en gemen- 
sam tradition, ett gemen- 
samt arv i den hár frágan. Vi 
hoppas att anglikanerna nu 
inte överger denna gemen
samma tradition. Jag sade till 
Williams att jag hoppas att 
han kan finna en lösning

som kan accepteras av den 
anglikanska gemenskapen 
och som inte päverkar rela
tionerna till vär kyrka,” sade 
Kasper.

Den episkopala kyrkan är 
USA:s del av den anglikans
ka gemenskapen. I augusti 
bekräftade den episkopala 
kyrkan Gene Robinson som 
sin förste öppet homosexuel
le biskop. Dá hotade mänga 
biskopar i andra länder, särs- 
kilt i Afrika, att avbryta för- 
bindelserna med den ameri- 
kanska kyrkan och med alla 
anglikanska kyrkor som väl- 
signar homosexuella förhäl- 
landen. Konservativa grup- 
per i USA hotade att lämna

den episkopala kyrkan. W il
liams har sammankallat 38 
anglikanska kyrkoledare tili 
ett krismöte om tvä veckor 
för att reda ut frägan.

Relationema mellan Vati
kanen och de anglikanska 
kyrkorna tillfogades ett all- 
varligt sär redan 1992, dá 
Church of England valde att 
prästviga kvinnor. Den ka
tolska kyrkan anser sig inte 
ha rätt att prästviga kvinnor 
eftersom Jesus bara valde ut 
män tili apostlar. Den gán- 
gen lämnade hundratals ang
likanska präster sin kyrka 
och konverterade tili katoli- 
cismen.

KATTA^atikanradion

Piispainkokous Färsaarilla

Norjan avioliittolain muutos 
puhutti piispoja.

Pohjoismaiden piispain
kokous kokoontui syysistun- 
toonsa syyskuussa Färsaaril
la. Istuntoon osallistui myös 
apostolinen nuntius Pohjois
maissa, arkkipiispa Piero Big- 
gio.

Piispainkokouksen pää
teemana oli tällä kertaa yh
teisen paimenkirjeen valmis
taminen avioliitosta ja per
heestä. Teeman käsittely jat
kuu kuitenkin vielä tulevai
suudessa. Siihen liittyen piis
painkokouksen puheenjoh
taja, Oslon piispa Gerhard 
Schwenzer SSCC kertoi vii
meaikaisesta lainsäädännös
tä Norjassa. Sen mukaan 
avioliiton solmivien tulee 
kunnian ja omantunnon 
kautta allekirjoittaa todistus, 
jossa he lupaavat, että kum

mallakin on samanlainen oi
keus avioeroon.

Piispainkokouksen tie
dotteessa todetaan, että täl
lainen ilmoitus tekee aviolii
ton solmimisen katolisen kir
kon silmissä kuitenkin epä
päteväksi. Niinpä Norjan 
piispat ovat päättäneet, että 
katolisen avioliiton solmivil
ta edellytetään puolestaan 
sellaisen todistuksen allekir
joittamista, jossa he kunnian 
ja omantunnon kautta va
kuuttavat avioituvansa kato
lisen avioliittokäsityksen mu
kaan. Sen lisäksi piispat ovat 
valittaneet laista Norjan hal
litukselle ja ottaneet yhteyttä 
Pyhään istuimeen.

Seuraava piispainkokouk
sen istunto pidetään Turus
sa keväällä 2004.

KATT

Paavi jätti 
audienssin 
väliin

Paavi Johannes Paavali II jou
tui jättämään väliin keskiviik
koisen yleisaudienssinsa en
simmäistä kertaa useisiin 
vuosiin. Syy poissaoloon oli 
lääkärien kehotus lepoon, 
jota tarvittiin paavin kärsit
tyä suolistovaivoista. Pyhän 
isän paikan yleisaudienssilla 
otti kardinaalivaltiosihteeri 
Angelo Sodano.

Paavin terveydestä on vii
me aikoina liikkunut paljon 
huhuja. Raskaaksi kuvatun 
Slovakian-matkansa ja pe
ruuntuneen esiintymisensä 
jälkeen hän on kuitenkin jäl
leen jaksanut jopa viettää 
kaksituntisen beatifikaatio- 
messun ja ottaa vastaan mm. 
anglikaanisen kirkon pään, 
Canterburyn arkkipiispa Ro
wan Williamsin.

KATTAaS/Zenit

y n t Y m ä t t ö
lämän

omanS  
e
puolustaminen■■ ■ m mm mmvähentää 
abortteja

Yhdysvaltalaisessa South Ca
rolinan osavaltiossa on tehty 
havainto, että osavaltion 
aborttiluvut ovat laskeneet 
viimeisten 25 vuoden aikana 
tuntuvasti. Vähennystä on 
ollut peräti 53 prosenttia.

Syyksi tähän positiiviseen 
kehitykseen pidetään synty
mätöntä elämää suojelevan 
lainsäädännön laajentumista 
ja pro life -ryhmien laajamit
taista valistustyötä.

KATT/Kath.net

Kyrkan i USA 
blir alltmera 
spansk

Enligt kyrkliga uppgifter frän 
USA är katolska kyrkan där 
pä väg att bli alltmers spansk. 
Det vill säga att allt flere av 
dess medlemmar har spanskt 

central-eller sydameri- 
kanskt blod i ädrorna. I är- 
kestiftet Chicago har dessa 
’’hispanics” under de señaste 
áren mer än födubblats och 
är nu ca 1,5 millioner. Redan 
nu är 40 % av katolikerna 
hispanics och dá flertalet av 
dem är under 26 ár kommer 
tendensen helt naturligt att 
stiga.
Av hela landets 63 millioner 
katoliker utgör hispanics 
knappa 39 %. De största in- 
vandrargrupperna kommer 
frän Mexico, Puerto Rico 
och Cuba. Av prästerna är 
hittills bara 6,37o hispanics. 
(Männe det beror pä invan- 
drarnas fattigdom?)
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Oremus

Caravaggio: Pyhän IVIatteuksen innoitus, v. 1602

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

Lokakuu

Että nuoret seuraisivat antaumuksella Kristusta, tietä, totuutta 
ja elämää, valmiina todistamaan Hänestä elämänsä kaikissa 
tilanteissa.
Että Jumala antaisi kirkolleen pappeja, jotka ovat viisaita ja 
pyhiä sekä valmiita puolustamaan evankeliumin valoa maa
ilmaan ääriin saakka.

Marraskuu

Että länsimaiden kristityt alati lisäisivät tietoisuuttaan ja ar
vostustaan idän kirkkojen hengellisyyttä ja liturgisia perin
teitä kohtaan.
Että kirkko Amerikassa, vietettäessä Amerikan toista lähe
tyskongressia Guatemalassa, löytäisi ilmoituksen entistä laa
jempaan evankeliointiin myös oman alueensa ulkopuolella.

Böneapostolatet
Vi her ...

Oktober

Att unga människor entusiastiskt skall följa Kristus, vägen, 
sanningen och livet, redo att vittna om Honom i sitt livs alla 
situationer.
Att Gud skall ge sin kyrka präster som är visa och heliga 
och redo att forsvara evangeliets ljus tili världens ände.

November

Att de kristna i Västvärlden ständigt skall oka sinä kunska- 
per och sin uppskattning för de orientaliska kyrkomas and- 
lighet och liturgiska traditioner.
Att kyrkan i Amerika, da man firar den andra amerikanska 
missionärskongressen i Guatemala, skall fiima inspiration 
for en allt mer omfattande evangelisering även utanför sinä 
egna gränser.

Rukous ei voi elää itsestään: se ei 
voi olla rukousta, elleivät uhrit ruoki 
sitä.

K \iM I A\ \ri I T kkk> '

Hur bräckliga dina mänskor är

Vi var doda
men du har fott oss pa nytt med din Ande 
till kropp och sjal.
Du har renat oss fran var skam.
Och vi ber nu till dej,
barmhartighetens Fader och all trosts Gud: 
bevara oss i var kallelse, i tillbedjan och tro- 

het.
Vi overlater oss at ditt gudomliga ord och din 

heliga lag.
Upplys vara sjalar, sa att vi kan kanna och 

tjana dej.
Vi ber dej: ge oss kraft att forverkliga det 
som ar var innersta onskan, 
och att kasta av oss plagan over de felsteg vi 

gjort
och kommer att fortsatta med.

Glöm vara överträdelser och försummelser 
som dag och natt kastar sin skugga av skuld. 
Herre, tänk pa hur lätt vi faller, 
hur bräckliga dina mänskor är, 
hur mycket ont som finns dolt i deras natur 

och anlag.
Stärk oss, gode Gud, med din kraft, 
upplys vara själar med din tröst.
Hjälp oss att leva i överensstämmelse 
med trons lärosatser som förkunnats av 

apostlarna 
och med var Frälsare Jesu Kristi 
underbara undervisning i evangelierna. 
Hjälp oss att följa den i ord och handling 
och i hela vart sätt att vara.

Ur de första kristnas boner

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät

19.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai (1) 
IL  Jes. 53: 1041
Ps. 33: 4'5, 1849, 20+22. Ks 22 
2L Hepr. 4: 1446 
Ev.Mark. 10: 3 5 4 5

26.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai (11) 
IL Jer. 31: 7-9
Ps. 126: l-2ab, 2cd-3, 4'5, 6. Ks 3 
2L Hepr. 5: 1-6 
EvMark. 10: 46-52

2.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai (III): 
Kaikkien pyhien juhla, juhlapyhä 

IL  Ilm. 7: 2 4 , 9-14 
Ps. 24: 1-2, 34ab, 5-6. Ks 6 
2 1 1 Joh. 3: 1-3 
Ev.Matt. 5: l-12a
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Caritas

Isä Vincent menetti isänsä ja 
sisaruksiaan HIV/AIDSille

Ugandassa Luvveeron ja 
Nakasongolan maakunnissa 
toimii Caritas, jota johtaa isä 
Vincent Kisenyi-Byansi, 38. 
Hän on omakohtaisesti ko
kenut läheisten menehtymi
sen AIDS:iin.

Sodan kaaokset
Vincentin äiti kuoli syö

pään 1970 pojan ollessa vii
sivuotias. Elettiin 1971-79 
Idi Am inin hirmuhallinnon 
kaaoksessa, jota seurasi sisäl
lissota.

Sekasortoisena sota-aika- 
na 1982-86 lupasin, että jos 
vielä saan nähdä perheeni 
elossa, annan elämäni Jee
suksen Kristuksen palveluk
seen, kertoo isä Vincent.

Varsinaiset AIDS-kuolemat 
perheessä alkoivat kun van
hempi veli Francis kuoli 
1988. Seuraavana vuonna 
Vincent lähti kahdeksaksi 
vuodeksi lähetystyöhön mo- 
sambikilaisten pariin, mutta 
joutui aina välillä käymään 
hautajaisissa. 1990 kuoli hä
nen sisarensa Margaret, -91 
veli Joseph Kigooze ja -92 
veli Kayanja Noua.

Perheenisän uusi vaimo oli 
saanut viisi lasta, joista yksi, 
vastikään opettajaksi valmis
tunut Harriet Nabaggala on 
myös saanut HIV-tartunnan 
ja haluaa antaa jäljellä olevat 
voimansa HIV-työn hyväksi.

Mosambikiin
Isä Vincent lähti opintielle 

jo 4 ,5-vuotiaana, kun ei ha
lunnut erota isoveljestään.

Ugandassa ei juurikaan ole yleisiä  
senyi-Byansin omaiset on haudattu
Hän sai olla mukana oppi
tunneilla ja pääsi toiselle luo
kalle. Opinnot etenivät pap
pisseminaariin asti.

1989 pappisseminaarissa 
epäilin kutsumustani. Sa
maan aikaan kardinaali ve
tosi pappien saamiseksi Mo
sambikiin, josta valkoiset pa
pit oli ajettu pois. Vastasin 
kutsuun ja siellä aloin kokea 
sympatiaa valtavassa köyhyy
dessä eläviä kohtaan.

Työnäky syveni ja papiksi 
isä Vincent vihittiin Mosam
bikissa 1991. Niihin aikoihin 
lähti 1,5 miljoonaa mosambi- 
kilaista pakolaisiksi muihin 
eteläisen Afrikan maihin. Pa
kolaistyössä kiertäessään isä 
Vincent toimi samanaikai
sesti Mosambikissa slummin 
asukkaiden pappina.

Opin tekemään nopeita

hautausmaita, joten isä Vincent Ki- 
lapsuudenkodin takapihalle.

päätöksiä hätätilanteissa, löy
tää isä Vincent myönteistä.

Ugandan hätä
1996 palasin Ugandaan 

apulaispapiksi seurakuntaan, 
jonka pappi oli juuri kuollut 
AIDS:iin. Seuraavana puole
na vuotena annoin viimeisen 
voitelun noin 210 ihmiselle. 
Minulle HIV/AIDS oli uut
ta, silloin Mosambikissa en 
vastaavaan epidemiaan tör
männyt.

Isä Vincent luki, kyseli ja 
halusi oppia kaiken HIV:sta. 
Hän toimi myös sairaalan 
kappalaisena ja opittuaan 
tunnistamaan HIV:n oireet 
kehotti isäänsä menemään 
HIV-testiin.

Isäni sanoi, että voin ker
toa sinulle, mutta en veljille-

Ryhdyn kummiksi 
tytölle j pojalle

Kummimaksun (25 euroa/kk) suoritan
kuukausittain (25 euroa) 

puolivuosittain (150 euroa)

Maksujen suorittamista varten tarvitsen
mallipankkisiirron

tytölle tai pojalle

neljännesvuosittain (75 euroa) 

kerran vuodessa (300 euroa)

yhden vuoden pankkisiirrot

Lähettäkää minulle lisätietoa Caritaksen kummilapsitoiminnasta.

Nimi:

Läliiosolte

Postinumero }a -toimipaiicica: 

Puhelin (Ut/gsm) 

SähicöfMMtiosoite 

/UielciHoitus:

si, että minut on jo testattu 
HIV-positiiviseksi. Sain an
taa hänelle viimeisen voite
lun seuraavana vuonna, ker
too isä Vincent.

Hän kehotti minua suo
rittamaan kehitystyön mais
terin tutkinnon loppuun ja 
huolehtimaan nuoremmista 
sisaruksistani.

Mosambikiin
Kasana-Luweeron hiippa

kunta perustettiin 1997. 
700.000 ihmisen alueella on 
170.000-180.000 katolilaista.

Huoneeni pieni pöytä 
oli hiippakunnan sosiaalisen 
avun ja kehityksen toimisto, 
sittemmin siitä kehittyi Cari
tas Kasanaensis.

Hiippakunnassa on nyt toi
miva Caritas, ja isä Vincent 
johtaa kolmen kokoaikaisen 
henkilön työtä.

Hiippakunnan alue on kuu
luisaa Luweeron kolmiota, 
jossa sisällissodan aikana hä
vitettiin kaikki.

Kukaan ei sodan jälkeen 
käynyt koulua, 57%  alueel
lamme on lukutaidottomia. 
Sota, Hl-virus, kahvivirus ja 
kassava-virus ovat tehneet 
meistä virusmaan.

Hiippakunnalla on nyt 
noin 150 koulua ja kymme
nisen klinikkaa.

Suurin haaste on antaa 
ihmisille välineet vaikuttaa 
kohtaloonsa. Ihmisten täytyy 
itsensä opiskella, alkaa viljel
lä maata, adoptoida ja kou
luttaa lapset. Kun yhteisössä 
on saatu tällainen oman vai
kuttamisen prosessi käynnis

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

Suomen Caritas ry

Vastauslähetys 
Sopimus 00170/556

00003 Helsinki

^ C a r it a s

tymään, silloin kyetään ke
hittymään.

Isä Vincent sanoo häpeä
vänsä maansa tilaa.

Meillä on hedelmällinen 
maaperä ja lämmin ilmasto. 
Ykköstehtävä on auttaa ih
misiä ottamaan elämänsä 
omaan haltuunsa.

Apu koko ihmiselle
Isä Vincent työskentelee yh

dessä hiippakunnan muiden 
pappien kanssa.

Papit voivat antaa kärsi
ville sielunhoitoa ja käytän
nön opastusta. Kehityksessä 
tulee auttaa koko ihmistä, 
henkeä, sielua ja ruumista 
kokonaisvaltaisesti.

Onko isä Vincent siis pap
pi vai sosiaalityöntekijä?

Kaksi kutsumusta täyden
tävät toisiaan. Jokaisella on 
ihmisarvo, jokaisen kristityn 
ruumis on Pyhän Hengen 
temppeli. Tyhjillä vatsoilla ei 
ole korvia, sanoo sananlasku.

Näen kaiken toimintani 
rukouksena. Ei kulu hetkeä
kään, etten ajattelisi Jeesusta, 
hän on hyvin lähellä minua, 
aina läsnä. Otan Raamatun 
sanat hyvin kirjaimellisesti. 
Se auttaa näkemään Jumalan 
todellisen kuvan niissä ihmi
sissä, joita autamme.

Jeesus on aina antanut 
kaiken mitä olen tosissani 
pyytänyt kun muuta apua ei 
ole ollut. Usein en vain pyydä 
todella uskoen. Siksi rukoi
len; Auta minua heikkou
dessani .

Esa Erävalo

Isä Vincent ja 
Dr Mugagga 
Suomessa 
10-24.10.
AlDS-orpohankkeen johta

ja Ugandassa, isä Vincent Ki- 
sanyi-Byansi ja lääkäri Kagg- 
wa Mugagga vierailevat Suo
messa 10.-24. lokakuuta.

He kertovat ruohonjuuri- 
taita HIV/AIDS tilanteesta 
Saharan etelänpuolisessa Af
rikassa. Helsingin lisäksi ti- 
lausuuksia on Turussa, Tam
pereella, Oulussa ja Jyväs
kylässä. Tilaisuuksien paikat 
saat selville seuraamalla pai
kallisia tiedotusvälineitä tai 
soittamalla Caritaksen toi
mistoon.

To. 23.10. klo 18 kummi- 
tapaaminen Pyhän Henrikin 
kirkon seurakuntasalilla Isä 
Vincent ja Dr Mugagga.
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Lähetyssunnuntai

Tulkaa, olkaa minun valoni maailmalla

Tulkaa mukaan, olkaa minun valoni maailmalle 
Kaikille kansoille ja kaikille luoduille maan ääriin saak

ka.
Julistakaa rauhan sanomaa 

vapauden sanomaa ja 
pelastuksen iloista sanomaa, 
jotta heillä olisi elämä yltäkylläisyydessä.

Alusta asti Kirkon maailmanlaajuinen lähetystyö 
on pyrkinyt tekemään ihmiskunnasta Jumalan kansan, 

Jumalan yksimielisen perheen.

Pyhän Raamatun mukaan Kirkon lähetystoiminta alkoi 
melkein 2000 vuotta sitten 

Helluntaipäivänä partilaisten, meedialaisten ja elami- 
laisten parissa,

Juudeasta ja Aasian maakunnasta Jerusalemiin tulleissa.

Lähetyskäsky on Jumalan rakkauden salaisuus.
Se on yhä voimassa tänäkin päivänä eurooppalaisille, 
aasialaisille ja amerikkalaisille, afrikkalaisille ja australia- 

laisille, kaikille maanosille.
Lähetystyö on Jumalan Hengen asia.

Hän luo elämää ja monin tavoin innostaa lahjoillaan 
myös Kirkon elämää.

Hän antaa Kirkolle jatkuvasti valmiudet istuttaa Kris- 
tuksen ilosanomaa uusiin kansoihin ja kulttuurei
hin

Kautta aikojen Jumalan Henki on vaikuttanut ihmis
kunnassa niin kuin herätyskello.

Hän on kutsunut uuteen elämään sekä vanhoilla että 
uusilla keinoilla; 

joskus epätavallisilla ja yllättävillä keinoilla; 
sanoin ja teoin ja eri kielillä, 
musiikillakin, uusilla soinneilla, 
rytmeillä ja sävelillä.

Hän käyttää hyväksi kaikkia tiedotusvälineitä, 
sekä analogisia että digitaalisia, 
bändien lyöntilaitteesta diskovaloihin, 
kännyköistä internetviestintään, 
tuulen huminassa ja myrskyssä.

jumalan Henki kutsuu ja rohkaisee julistamaan Kristuk
sen ilosanomaa.

Kirkon lähetyssunnuntaina Hän kutsuu meitä tule
maan mukaan esirukouksillamme ja uhrilahjoillam
me.

Siten Kristuksen Henki toimii meissä ja Kirkossa,
Siten ihmiset kaikkialla maailmassa voivat elää ihmisar

vonsa mukaisesti.
Siten Hänen oikeuden, vanhurskauden ja rakkauden 

Valtakuntansa leviää maailman äänin saakka. 
Tulkaamme mukaan, olkaamme Kristuksen valo maail

malle.
Klaus ]ägel

Kirkko viettää lähetyssunnuntaita 
lokakuun 19. päivänä. Silloin ke
rätään kolehti kaikissa seurakun
nissa lähetystyön hyväksi. Lähe
tystoimintaa voi tukea myös tä
män pankkisiin-on avulla. Viestik
si: “Lähetystyön hyväksi".

Saajan
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Mottaga«ns
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Maksaja
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Kalenteri

Seurakuntien ja yhdistysten 
ilmoitukset seuraavaan leh
teen ajalle 5.-26.11. on toimi
tettava viimeistään 22.10. 
mieluiten sähköpostitse 
osoitteeseen

info@catholic.fi

Helsinki
Pyhän 
Henrikin 
katedraali- 
seurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. 09- 
6824040, fax 09-6224618. 
Sähköposti henrik@catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu; su 9.45 missä latina,
11.00 päämessu, 12.30 eri 
kielisiä messuja ja periiemes- 
su, 18.00 iltamessu; 
ma,ke,pe, messu 18.00, ti,to 
messu 7.30. (ke) 17.30 ruus- 
ukkorukous, (pe) 17.30 ado- 
raatio. (ke,la) 19.30 neokat. 
yhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen 
mukaan. Huom! Lihavoidut 
muuttuneita aikoja.

17.10. pe 17.00 ruusukko ja ado- 
raatio lähetystyön ja pappis- 
kutsumusten puolesta.

18.10. la 10.00 lastenkerho,
17.40 vesper, 18.00 aattomes- 
su.

19.10. su Kirkkovuoden 29. sun
nuntai: 9.45 lat/engi, 11.00 
päämessu/högmässa, 12.30 
messu ruotsiksi, 16.00 messu 
Porvoossa, 18.00 iltamessu.

20.10. ma 18.30 infonnaatiokurs- 
si seurakuntasalissa.

25.10. la 17.40 vesper, 18.00 aat- 
tomessu.

26.10. su Kirkkovuoden 30. sun
nuntai: 9.45 lat/esp, 11.00 
päämessu/hc^mässa, 12.30 
messu venäjäksi, 16.00 mes
su Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.

01.11. la Kaikkien poisnukkunei
den uskovien muistopäivä: la
9.45 uskonopetus ranskaksi,
11.00 päämessu, 17.40 ves
per, 18.00 aattomessu.

02.11. su Kirkkovuoden 31. sun
nuntai, Kaikkien pyhien juhla:
9.45 lat/engI, 11.00 päämessu,
12.30 messu italiaksi,
18.00 iltamessu.

03.11. ma 18.30 infomiaatiokurssi 
seurakuntasalissa.

Diaspora
Porvoo: 19.10., 16.11.,21.12. su

16.00
Tikkurila: 26.10., 23.11., 28.12. su

16.00

Endon teos 
kirjallisuuspiirissä

Kirjallisuuspiiri kokoon
tuu Studium Catholicu- 
missa, Ritarikatu 3b A tiis
taina 21. lokakuuta klo 
18.30.

Illan aiheena on Shu- 
saku Endo ja hänen teok
sensa “Vaitiolo”, kuvaus 
kristittyjen vainoista japa
nissa 1600'luvulla.

Lisätietoja: Eva Airava, 
0400-810044 tai Tuula 
Luoma, 09-8767671.

Kaiki kiinnostuneet 
tervetuloa!

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

Su 10.00 päämessu suomeksi 
(1. sunn. ruotsiksi/suomeksi), 
kirkkokahvit; 11.30 messu (1. 
sunn. suomeksi/ruotsiksi, 2. 
sunn. suomeksi/vietnamiksi,
3. sunn. englanniksi, 4. sunn. 
saksaksi, (5. sunn. suomeksi), 
kirkkokahvit; 18.30 iltamessu. 
Ma 13.30 messu; ke, pe 7.15 
aamumessu; ti, to, la 18.30 
iltamessu; ti 18.00 ruusukko- 
rukous, to 18.00 adoraatio/ 
vesper. Rippitilaisuus ti ja la
18.00-18.30 sekä ennen mes
sua ja sopimuksen mukaan.

18.10. la 18,30 iltamessu
19.10. kirkkovuoden 29. sunnun

tai: 10.00 päämessu suomek
si, 11.30 messu suomeksi/ 
vietnamiksi, 18.30 iltamessu

21.10. ti 19.00 Teresat
25.10. la 16.30 messu Riihimäel

lä, 18.30 iltamessu
26.10. kiri<kovuoden 30.sunnun- 

tai: Teresojen 50-vuotisjuhla, 
ei aamumessua, 12.00 pää
messu suomeksi, 18.30 ilta
messu

28-29.10. ei messua kiri<ossa!
1.11. la kaikkien poisnukkuneiden 

uskovien muistopäivä: 10.00 
päämessu suomeksi, 16.00 
messu Hangossa/Täktomin 
kappelissa 18.30 iltamessu

2.11. kiri(kovuoden 30. sunnuntai, 
kaikkien pyhien juhla: 10.00 
päämessu suomeksi, 11.30 
päämessu motsiksi, 6.00 mes
su puolaksi/ Mass in Polish,
18.30 iltamessu

4.11. ti 19.00 Teresat

Diaspora
Riihimäki: 25.10. la 16.30 
Hanko: 1.11. la 16.00 Täktomin 

kappelissa

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.

17.10. pe 17.00 pyhän Luukkaan 
messu ja sairaiden voitelu

18.10. la 10.30 lastenkeriio,
12.30 periiemessu, 18.00 
messu Naantalissa

19.10. kiri<kovuoden 29. sunnun
tai: 10.30 päämessu, 18.30 
Mass in English

21.10. ti 19.00 Infomiaatiokurssi 
katolisesta kiricosta

26.10. kirkkovuoden 30. sunnun
tai: 9.15 mässa pä svenska,
10.30 päämessu, 18.30 Mass 
in Eng ish

1.11. la 10.00 Messu Ahvenaa- 
maalla, 10.30 kaikkien pois
nukkuneiden uskovien

muistopäivä, 11.45 hartaus hau
tausmaalla

2.11. kaikkien pyhien juhla (kirk
kovuoden 31, sunnuntai):
10.30 päämessu, 18.30 Mass 

in English

Diaspora
Ahvenanmaa: 1.11. la 10.00 
Naantali: 18.10. la 18.00 
Pori:

Rakkauden lähetyssisaret

Adoraatio maanantaisin klo
18.00 ja pyhä messu per
jantaisin klo 18.00. Tervetu
loa! Kaarikuja 2 K 60, Kon
tula, Helsinki. Puh. 09- 
3403795.

TERESA RY
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti R Marian seurakuntasalis
sa, Mäntytie 2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai.
Ilta alkaa messun vietolla R Marian kiri<ossa klo 18.30. Messua 
edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
Jäsenmaksun (10 euroa) voit vaivattomimmin maksaa suoraan 
rahastonhoitajalle kokousilloissa, tällöin ei synny pankkikuluja 
maksajalle eikä yhdistykselle. Toki voit maksaa myös pankin 
välityksellä, tili on 127130-82960, saajana Teresa ry.

OHJELMA SYYSKAUDELU 2003
21.10. tiistai, työilta, tarjoilujen valmistelua.
25.10. lauantai, juhlien valmistelu Englantilaisella koululla.
26.10. sunnuntai, 50-vuotisjuhlat, messu R Mariassa klo 12.00, 
vastaanotto Englantilaisella koululla messun jälkeen.
4.11. tiistaina valmistelemme joulumyyjäisiä; mm. kukkakranssi- 
en tekoa Jaana Langinkosken opastuksella

Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen 
Yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän 
Ihanan seurakuntien karitati visen työn hyväksi jätjestämällä myyjäisiä, 
oiden tuotosta luovutamme kiri<kohen'ojen jaettavaksi avustuksia van- 
lusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme nuorten toimintaa. 
Yhdistyksellä on myös tärtceä tehtävä katolisen identiteetin vahvistami
sessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan 
osan toiminnastamme.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

TERESA RY johtokunta

Jyväskylä
Pyhän 
Olavin 
seurakunta
Ytjönkatu 36,40100 Jyväsky
lä. Puh. 014-612659, fax 014- 
612660. Sähköposti 
olavi@catholic.fi.
Kotisivu
pyhaolavi.webhop.org.

Su 10,30 päämessu. Ke 18.00 
iltamessu. Tiedot muiden arki
päivien messuista puhelimitse 
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus 
sopimuksen mukaan.

18.10. la Lauantaikurssi, 12.30 
Pyhä Messu

19.10. kiri^kovuoden 29. sunnun
tai: 10.00 musukkomkous,
10.30 Päämessu

25.10. la 9.45 uskonnonopetus 
Savonlinnassa, 11.00 Messu 
Savonlinnassa

26.10. kiri(kovuoden 30. sunnun
tai: 10.00 musukkomkous,
10.30 Päämessu, 16.00 Mes
su Kuopiossa

27-29.10. Pappeinkokous Stella 
Mariksessa, ma,ti,ke ei Mes
suja!

1.11 la 10.30 Messu, Kaikkien 
poisnukkuneiden uskovien 
muistopäivä

2.11 kiri^kovuoden 31. sunnuntai:
10.30 Juhlamessu, Kaikkien 
Pyhien juhla

3.11 ma SCJ pappien kokous, ma 
ja ti ei messuja!

7.11 pe 18.00 Messu Kiteellä
8.11 la 9.45 uskonnonopetus Jo

ensuussa, 11.00 Messu Joen
suussa, 16.00 Messu vari<au- 
dessa

Messut Jyyäskylän kiri<ossa 
yleensä: ma 18.00 (sisarten 
kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, 
to 7.00, pe 7.00, la 8.00. Poik
keukset seuratkaa kirkon il
moitustaululla

Diaspora
Kitee: 10.10.; 7.11. pe. klo 18.00 

(Ev- Lut. kirinkö; Kappelintie 4) 
Joensuu: 11.10.; 8.11. a. klo

11.00 (uskonnonopetus alkaa 
klo 9.45)(Ort. kiri<on sri<.-sali. 
Kirkkokatu 32)

Varitaus: 11.10.; 8.11. la. klo
16.00 (Ort. kirkko. Taipaleentie 
26)

Mikkeli: 12.10.; 9.11. sun. klo
16.00 (Ev. - Lut. tuomiokiri<on 
krypta, Savilahdenkatu 20)

Savonlinna: 27.9.; 25.10.; 22.11. 
la. klo 11.00 (uskonnonopetus 
alkaa klo 9.45)

(Ort. mkoushuone, Eri^onkatu 11) 
Kuopio: 26.10; 23.11. sunn. klo 

16 (Ort. tuomiokiriton sri(.-sali, 
Snellmaninkatu 8)

Lasten uskonnonopetus vuonna 
2003 (syyskausi):

30.8.; 20.9.; 18.10.; 15.11.

Suomen Caritas ry 
Kummitapaaminen
Isä Vincent kertoo tuoreita 
kuulumisia Ugandasta tors
taina 23.10. klo 18 alkaen 
Pyhän Henrikin katedraalin 
seurakuntasalissa (Pyhän 
Henrikin aukio 1). Kaikki 
kummit ja kummiudesta 
kiinnostuneet sydämellises
ti tervetuloa!
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Kalenteri

Tampere
Pyhän ristin 
seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tam
pere. Puh. 03-2127280, fax 
03-2147814. Sähköposti 
risti@catholic.fi. Kotisivu 
www.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 musukkorukous,
10.30 päämessu. Ti, to 7.30 
aamumessu, ma, ke, pe 19.00 
iltamessu. Ke 18.40 vesper.
La messu 8.30. Rippitiiaisuus 
ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan.

19.10. kirkkovuoden 29. sunnun
tai: 10.30 päämessu, 14.00 
messu puolaksi

25.10. la 9.00 messu Lapualla,
12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa, 18.30 
messu Kurikassa

26.10. kirkkovuoden 30. sunnun
tai; 10.30 päämessu

30.10.17.30 messu Kristiinan
kaupungissa

01.11. a 10.30 Kaikkien poisnuk
kuneiden uskovien muistopäi
vän messu

02.11. Kirkkovuoden 31. sunnun
tai, Kaikkien pyhien juhla:
10.30 päämessu, 15.00 mes
su HämeenTtfpassa

08.11.1a 9:30 R e ik s i ,  14.15 
messu

Diaspora
Hämeenlinna: (ort. seurakunnan 

seurakuntasali) 2.11 su 15.00 
Kauhajoki: (kysy kirkkohen-alta) 
Kristiinankaupunki: 30.1017.30 
Kurikka: (kysy kirkkoherralta)

25.10. la 18.30 
Lapua: (kysy kirkkohenalta)

25.10. la 9.00 
Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kap

peli) 25.10. la 12.00
Vaasa: (ort. seurakunnan seura

kuntasali) 25.10. la 16.00

Filosofian maisteri (Helsin
gin yliopisto), katolinen nai
nen, antaa venäjän kielen 
tunteja edullisesti. Kaikki 
tasot Puh. 041-5385817 / 
Regina.

Kouvola
Pyhän 
Ursulan 
seurakunta
Valimontie 1,45100 Kouvola. 
Puh. 05-3711251. Sähköposti 
ursula@catholic.fi. Kotisivu 
www.sci.fi/~stan. Pankkiyhte
ys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 tai 18.00 päämessu 
kiri<ossa. Rippitiiaisuus puoli 
tuntia ennen messuja ja sopi
muksen mukaan. Kiri<kohen-a 
tavattavissa parhaiten torstai
sin.

16.10. to 18.00 iltamessu
19.10. Kirkkovuoden 29 sunnun

tai: 18.00 messu
23.10. to 18.00 iltamessu
26.10. Kirkkovuoden 30. sunnun

tai: 18.00 messu
30.10. to 18.00 iltamessu
2.11. Kirkkovuoden 31. sunnun

tai: Kaikkien pyhien juhla;
11.00 päämessu

6.11. to 18.00 iltamessu
7.11. pe 18.00 iltamessu
8.11. a 13.00 lasten messu

Diaspora
Lahti; (ort. kirkko) la 14-16 uskon

nonopetus, 6.9., 4.10., 1.11.,
6.12., 3.1. la klo 16.00 messu 

Lappeenranta; ort. kirkko) 21.9.,
19.10., 16.11., 21.12., 18.1. su 
klo 11.30 messu

Hamina: (Poitsila): 28.9., 26.10.,
23.11., 28.12., 25.1. klo 11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa 11- 
13, messu 13.00. Päivämää
rät; 13.9., 11.10., 8.11., 13.12., 
10 .1 .

Uskonnonopetus Lahdessa:
16.9., 4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 
klo 14-16. Messu klo 16.00

Syystalkoot 11.10. klo 13.00 
Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen 

10-vuotisjuhla ja vahvistuksen 
sakramentti 14.12. klo 11.00

Kirkkohenan poissa ollessa Kou
volassa toimivat papit; 

1.9.-31.10. isä Teemu Sippo SCJ, 
puh 050-5253917

1.11.-4.1.2004 isä VVieslavv 
Swiech SCJ, puh. 09-6877460

Pyhän Henrikin Seura
Syksyn ohjelma
HUOM! JucuNDARE JuGiTER -kirkkokonsertti on siirtynyt joulu
kuulle. Ajankohta on 20.12.2003. Iki-ihanaa Piae Cantiones - 
musiikkia Suomesta ja muualta. Ohjelma 8 euroa. Myydään 
kiri(kokahveilla ja ovella.

Tervetuloa mukaan ystävinesi!

22.11. ia retretti, jonka johtaa isä Teemu Sippo SCJ. Alkaen 
klo 10.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja seurakuntasalis
sa. Osallistumismaksu 15 euroa, joka on ruokailun ja iltapäi
väkahvin hinta. Sitovat ilmoittautumiset Marian seurakunnan 
pappilaan 13.11. mennessä ruokatilausten vuoksi. Puh. 09- 
2411633.

25.11. ti klo 19.00: Suomen Kansallisoopperan La Traviata.

Tiistaina 25.11. klo. 19.00. Hinta vain 40 e (nonnaali 56 e). 
Sitovia tilauksia ottaa vastaan Rita Kaira puh. 09-491495 tai 
kesällä 09-8793870, klo 9-11.

Oulu
Nasaretin 
Pyhän 
Perheen 
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/ 
fax 08-347834, Sähköposti 
perhe@catholic.fi. Isä Paolo, 
041-5731595

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, 
ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la
19.00 neokatekumenaaliyhtei- 
sön liturgia. Rippitiiaisuus pe
17.30-18.30, puoli tuntia en
nen päämessua ja sopimuk
sen mukaan. Kirinkö avoinna 
arkisin 10.00-12.00.

18.10. la 11.00, uskonnonopetus 
koululaisille.

19.10. kirkkovuoden 29. sunnun
tai; 11.00 päämessu, 17.00 
messu Tomiossa.

25.10. la 11.00, uskonnonopetus 
koululaisille.

26.10. kirkkovuoden 30. sunnun
tai: 11.00 päämessu, 17.00 
messu Raahessa.

1.11 la 11.00, rukoushetki hauta
usmaalla, kaikkien poisnukku
neiden uskovien puolesta,
17.00 vainajien päivän messu.

2.11 kirkkovuoden 31. sunnuntai, 
kaikkien pyhien juhla, juhlapy
hä: 11.00 päämessu, 18.00 
messu Rovaniemellä.

Diaspora
Raahe; 26.10. su 17.00
Rovaniemi: huom. ei messua

12.10.2.11. su 18.00
Tornio: 19.10. su 17.00

Maalliklto- 
fransiskaanit OFS

Kokouspaikka on P. Marian 
srk.sali, Mäntytie 2,00270 
Helsinki
Torstai 16.10. klo 17.00 yhtei
sön kokous ja mietiskely/kes
kustelu; Mitä on olla katoli
lainen tämän päivän Suo
messa? - Iltamessu kello 
18.30.

JERUSALEMIN PY
HÄN HAUDAN RI

TARIKUNTA
SUOMEN KÄSKYN- 

HALTIJAKUNTA

Syyskokous 25 lokakuuta 2003 
klo 10:00-17:00 Stella Mansis
sa.
Varsinaisen kokouksen jälkeen 
jatkamme keskustelua toimin
nan kehittämisestä. Halukkail
le on jäljestetty mahdollisuus 
yöpyä paikan päällä.

Keskukset
Ekumeeninen 
keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 
(09) 8557148.

Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit. 
To, pe 9.00-18.00 ikonimaala- 
uksen opetusta.

Ei liturgiaa eikä ikonimaalausta to
9.10.-ma 3.11.
(Isä Robert matkoilla Ruotsissa ja 
Hollannissa).

Katekeettinen 
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. 
Puh. (09) 2416095, fax (09) 
5885157. Sähköposti 
katekeesi@catholic.fi, kotisivu 
www.katekeettinenkeskus.fi

LUCIA-PUOTI 
Kuusitie 6. Avoinna:

12.00 - 17.00 ke/pe
12.00-18.15 ti/to 
ma/la suljettu

Katolista kitjallisuutta, kortteja, 
uskonnollisia esineitä ja lahja
tavaroita.

Katolinen 
tiedotus
keskus
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. 
0208350751, fax (09) 650715. 
Sähköposti info@catholic.fi.

www.catholic.fi
Steila Maris
Siri<koontie 22,09630 Koisjär- 
vi. Puh. (019) 335793, fax 
(019) 335892.

25.10. Pyhän Haudan ritarit 
27.-29.10. Pappienneuvosto 
7.-9.11. Ekumeeninen retretti 
21.-23.11. Reträtt: A. PiltzOP

Studium 
Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin
ki. Puh. (09) 660901, fax (09) 
68712244. Sähköposti 
studium.catholicum@catho- 
lic.fi

Suonien 
Caritas

*
Maneesikatu 5, 00170 Helsin
ki. Puh. (09) 1357998, fax (09) 
68423140. Sähköposti 
info@caritas.inet.fi. 
www.caritasfinland.fi

Academicum 
Catholicumin ohjelma 
syksyllä 2003
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumis- 
sa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

Torstaina 16.10. klo 18.30 Runoilijan Jumala. Kitjailija, filo
sofi Torsti Lehtinen kertoo suomalaisessa runoudessa esiin
tyvistä jumalakuvista ja niiden teologisista ja filosofisista taus
toista/ Torsti Lehtinen om gudsbilder i finska diktning och de- 
ras teologiska och filosofiska bakgrunder.

Lauantaina 8.11. kello 10 retki Turkuun, Aboa Vetukseen,
jossa P Birgitan juhlavuoden näyttely. Opastetun näyttelyn 
jälkeen vierailemme birgittalaisten talossa, missä on lounas 
klo 14.00. Klo 15.00 esitelmä P Birgitasta. /  8.11. besöker vi 
Nordiska Museets Birgitta-utstälining i Äbo; lunch och fö- 
redrag hos Birgitta-systrama. Retkestä tulee tari<empi ilmoi
tus myöhemmin.

Torsdagen 20.11. kl. 18 massa tili minne av AC:s aviidna, 
kl. 18.30 talar dominikanfader Anders Piltz om “Tio teser om 
Jesus Kristus”./ Anders Piltzin esitelmä ruotsiksi Kymme
nen teesiä Jeesuksesta Kristuksesta.

Torstaina 11.12. klo 18.30 yleisvikaari Tuomo T  Vimpari se
lostaa väitöskirjansa aihetta: Katolinen kirkko oikeushen
kilönä Pohjoismaissa - kanonisia ongelmia ja tulevaisuu
den näkymiä/ generalvikarie fader Tuomo T. Vimpari om 
katolska kyrkans ställning eniigt kanononisk rätt.
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Artikkeleita

Äiti Teresan autuaaksi julistaminen valaisee Kontulaa
Rakkauden lähetyssisarten vuosijuhla oli hartauden juhla

Ruusukon vuoroluku 
kuuluu eteiseen saakka, 
kun Rakkauden lähetyssi
sarten sääntökunnan pe
rustamisen vuosijuhlaa 
vietetään sääntökunnan 
Suomen tukikohdassa, as
keettisessa neljän huo
neen ja keittiön huoneis
tossa Helsingin Kontulas
sa.

Sääntökunnan perus
taja äiti Teresa julistetaan 
muutaman päivän kulut
tua autuaaksi, mutta rie
mujuhlan sijaan tulija saa
puu keskelle harrasta ru
kousta pyhän sakramen
tin äärellä.

Kaikki neljä sisarta ovat pol
vistuneina kappelin lattialle, 
katseet kiinnittyneinä altta
rilla olevaan monstranssiin, 
jota kynttilät valaisevat peh
meästi. Se luo huiman vasta
kohdan huoneeseen ulkoa 
tulvivalle, sateisesta syksystä 
kertovalle pohjoiselle valolle
-  varmasti myös Intiasta, Ke
niasta ja Puolasta tulleiden 
sisarten mielessä.

Sisaret, kuten rakkauden 
lähetyssisaret yleensä, vaihta
vat asemapaikkaansa usein. 
Ei ole tarkoitus, että he kiin
nittävät itsensä paikkoihin 
tai ihmisiin. Tärkeintä on 
auttaminen, muiden asetta
minen oman itsen edelle.

Kommunikointia 
icielimuurin yli

Suomen oloissa se tuo vaike
uksiakin. Lähes maailman 
vaikein kieli takaa sen, että 
kommunikointi ei pääse vie
lä vuodessakaan kovin hy
vään vauhtiin, ja täällä jos 
missä se olisi tärkeää. Monet 
niistä, joiden luona sisaret 
vierailevat, ovat psykiatrisia 
potilaita.

’’Suomessa ei ole puutet
ta ruoasta, vaan kuuntelijois
ta”, sanoo sisar M . Marian
na MC.

Pisimpään Suomessa on 
ollut sisar M. Cecilitta MC, 
joka tuli Suomeen sääntö- 
kunnan ensimmäisen aallon 
mukana vuonna 1999. Se 
näkyy myös hänen suomen 
kielen taidossaan.

Kaikki muut sisaret ovat 
varsin uusia tulokkaita. Sisar 
M . Joyline M C saapui maa
hamme ennen viime joulua 
ja sisar M . M arianna MC. 
vasta keväällä. Jokaisen sisa
ren ensimmäinen nimi on 
Maria, sen kunniaksi että 
sääntökunta on perustettu 
Neitsyt Marian suorasta käs
kystä.

MC on sääntökunnan ly

Rakkauden lähetyssisarten kappeli Helsingin Kontulassa on rukouksen tyyssija.

henne, Missionaries of Cha- 
rity.

Uusi ylisisar

Keväällä Suomeen saapui 
myös nykyinen ylisisar M. 
Florie MC, jonka edellinen 
asemapaikka oli Tallinnassa. 
Intiasta kotoisin olevan ylisi- 
saren perhe on katolinen ja 
hän kertoo, että suvussa on 
jo aiemmin ollut paljon kut
sumuksia.

’’Jokin minussa tunsi jo 
yksitoistavuotiaana, että olin 
päättänyt tulla sisareksi, ja 
rukoilin pyhää Mariaa, jotta 
se toteutuisi”, sisar Florie 
kertoo.

”Kun lopetin koulun, tie
sin jo varmasti että lähden, 
mutta en tiennyt minne.”

Sisar Florie oli kuullut 
äiti Teresasta, mutta ei juuri
kaan tiennyt, miten hänen 
sääntökuntansa elää ja mil
laisia sen sisaret ovat. Naapu
rin serkku tuli kuitenkin käy
mään. Hän oli menossa äiti 
Teresan perustamaan sääntö- 
kuntaan, ja kertoi, ettei se 
olisi helppoa elämää.

”Sydämeni sanoi, että 
tämä se on. Pyysin osoitteen 
ja sanoin perheelle, että sin
ne minun on mentävä.”

Seuraavana päivänä sisar 
Florie meni veljensä kanssa 
sisarten luo. Elettiin vuotta 
1979 ja hän oli vasta seitse
mäntoista -  hänen käsket
tiin odottaa vielä vuosi.

Kun aika oli kypsä, sisar 
Florie kirjoitti sääntökunnal

le kirjeen ja pyysi päästä kat
somaan toimintaa -  lasten
kotia, katulapsille tarkoitet
tua koulua, vierailuja kuole
vien luona.

"Tätä haluan 
tehdä"

”Viikon tutustumisen jäl
keen totesin, että naapurin 
serkku oli oikeassa. Työ ei 
ollut helppoa, mutta se oli 
sitä, mitä halusin tehdä. Jou
duin kuitenkin odottamaan 
vielä kuukauden, koska uu
sia sisaria otettiin vain kaksi 
kertaa vuodessa. Sen jälkeen 
minut otettiin sääntökun
taan”, sisar Florie kertoo.

Valinta ei ollut sattumaa. 
Äiti Teresa oli jo varhain tun
nettu hahmo Intiassa, ja hä
net tunsivat sekä katolisten 
koulujen että hallituksen 
koulujen oppilaat.

”Koulussa meiltä kysyt
tiin, kuka on nykyään elävä 
pyhimys, ja se oli tietysti äiti 
Teresa.”

Vain kaksi kuukautta 
sääntökuntaan liittymisensä 
jälkeen sisar Florie sai tavata 
äiti Teresan itsensä. Sääntö- 
kunnan perustajan autuaak
si julistamisen ollessa enää 
muutamien päivien päässä 
voisi olettaa, että sisaret olisi
vat onnellisia ja ylpeitäkin 
tapahtumasta, ja niin onkin.

”Se merkitsee samalla sen 
tunnustamista, että myös 
köyhällä ihmisellä on arvo”, 
sanoo sisar Marianna.

”Se on meille kuitenkin

ennen kaikkea haaste. Toi- 
mimmeko samassa hengessä 
kuin hän?”

Molemmat sisaret muis
tuttavat, että äiti Teresan 
tapa toimia oli ainutlaatui
nen ja vaativa. Jokainen hä
nen kohtaamansa henkilö 
oli hänelle sillä hetkellä maa
ilman tärkein ihminen, Jee
sus Kristus. Mikään ei ollut 
hänestä niin kaukana kuin 
välinpitämättömyys, ja jopa 
lahjoittajat hän pyrki saa
maan osalliseksi toiminnas
ta.

”Äiti Teresa ei mennyt 
heidän luokseen pyytämään 
rahaa. Hän kutsui heidät kat
somaan toimintaa ja kysyi sit
ten, voisiko tämä, esimerkik
si korkea virkamies tai ehkä 
useammin virkamiehen vai
mo, tehdä jotakin”, sisar Flo
rie muistelee.

Nyt äiti Teresa jatkaa toi
mintaansa taivaassa. Rakkau
den lähetyssisaret ovat hä
nen kätensä.

”Tai täällä Suomessa 
ehkä jalat. Täällä pitää kävel
lä paljon!” hymyilee sisar 
Marianna.

”Aiti Teresan omistautu
minen muille oli niin koko
naisvaltaista, että se muutti 
myös niiden elämän, jotka 
hänet tapasivat. Se on todel
la haastava esikuva”, sisar 
Florie miettii.

”Se on samalla palkitse
vaa. Kun menen ihmisten 
luokse ja he tietävät, ettei 
minulla ole perhettä heidän 
vuokseen, silloin he tuntevat

Ylisisar M. Florie MC tuli Suo
meen keväällä.

olevansa kotonaan”, jatkaa 
sisar Marianna.

”Viime vuonna yksi ihmi
nen sanoi minulle: nyt tun
nen itseni ihmiseksi. Se on 
iso asia. Kuulun Jeesukselle 
ja siksi voin kuulua kaikille.”

O ll i O r k o n e v a

Ä iti Teresan autuaak- 
sijulistaminen ja  paavi 
Johannes Paavali ll:n 
pontifikaatin 25-vuotis- 
juhla näytetään m aa
nantaina 20 .10 . klo
10.30-13.05 TV2:ssa.
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Sisarten voimanlähde; i<aikkeinpyhin sakramentti.

Maallikot mukana 
sisarten toiminnassa

Rakkauden lähetyssisarten 
toimintaa tukee laaja tnaal- 
likkoverkosto. Vuosipäivän 
juhlapöydän kanssa Kontu
lassa on auttamassa Anne 
Vesa, joka esittelee itsensä 
“sick and suffering co-worke- 
riksi”, sairaaksi ja kärsiväksi 
avustajaksi. Heitä lienee suo
messa yhteensä seitsemän tai 
kahdeksan. Jokaisella on 
oma nunna, jonka puolesta 
avustaja rukoilee ja lahjoittaa 
kärsimyksensä hänen puoles
taan rukouksena Jumalalle.

Kappelin puolella on toi
nenkin maallikko.

"Anja, ystäväni ja Helsin

gin ortodoksisen seurakun
nan kirkkoleivän paistaja.” 

Sisar Florie toteaa, että 
äiti Teresa tunnetaan Suo
messakin laajalti. Luterilaisis
sa seurakunnissakin on pal
jon pieniä, itsenäisiä ryhmiä, 
jotka auttavat sisaria -  niin 
paljon, että niissä pystytään 
vierailemaan vain kerran 
vuodessa. Näissä tunnelma 
on kuin oltaisi todella yhtä 
perhettä, ja autuaaksijulista- 
misen mukanaan tuoma jul
kisuus on edelleen tiivistänyt 
yhteenkuuluvaisuuden tun
netta.

Turkulaisten Pyhiinvaellus ja syysretki 
Pyhän Birgitan kunniaksi
Elokuun 30. päivänä aamul
la klo 8.00 lähdimme Turus
ta suuntanamme Lempäälä, 
Kangasala ja Tampere. Oli 
lauantai ja ilmassa oli syksyn- 
tuntua.

Bussi oli aivan täynnä, yli 
50 seurakuntalaista. Kan
sainväliseen joukkoomme 
kuului tietysti muutama bir
gittalaissisar ja yksi heidän 
maallikkojäsenensä. Matkan 
aloitimme rukoilemalla Ruu
sukon, jonka jälkeen seurasi 
vapaata keskustelua ja haus
kanpitoa, sillä joukossamme 
oli myös lapsia.

Ensimmäisen pysähdyk
sen teimme Urjalassa. Oli so
vitun kahvi- ja karkkitauon 
aika. Pysähdyspaikalla oli ni
mittäin makeistukku kahvi
on lisäksi. Sieltä matka jatkui 
pyhän Birgitan tietokilpai
lun merkeissä. Isä Peter oli 
antanut Sr. Leenalle ja mi
nulle tehtäväksi laatia 10 ky
symyksen tietokilpailun py
hästä Birgitasta. Vastauksia 
tuli paljon ja ihan oikeitakin. 
Mutta isä Peterin mielestä oli 
hyvä ajatus, että kertoisin oi
keat vastaukset kaikille vasta 
sen jälkeen, kun voittaja oli 
selvinnyt.

Sitten vuorossa olikin jo 
Lempäälä, jonka hyvin kau
nis vanha kivikirkko on 
omistettu pyhälle Birgitalle 
ja kantaa yhä hänen nime
ään.

Uudelleen- 
haudattuja luita

Ennen Pyhän Messun alkua 
meillä oli hieman aikaa, jo
ten kävelimme ja katselimme 
kirkon ympärillä olevaa hau
tausmaata. Näimme ikivan
hoja perhehautoja ja vähän 
uudempiakin, kaikki kaunii
ta ja hyvin hoidettuja. Erityi
sesti huomiomme kiintyi 
kahteen uudempaa hautaki
veen, joissa oli teksti ” kirkon 
lattian alle haudattujen vai

najien luut”. Syy tähän selvi- 
si hieman myöhemmin.

Pyhän Birgitan kirkko oli 
sisältä myös hyvin kaunis. 
Huolimatta siitä, että sitä oli 
jouduttu vuosien mittaan 
usein korjaamaan, oli kuiten
kin säilytetty vanha kokonai
suus, joka todistaa kirkon 
rakennetuksi vuonna 1504. 
Pyhän Messun vietti kirkko
herramme, isä Peter Gebara 
ja messuna oli aina yhtä kau
nis pyhän Birgitan Messu. 
Tunnelma oli hyvin harras, 
en tiedä johtuiko se vanhas
ta kauniista kirkosta vai mis
tä?

Messun jälkeen Lempää
län kirkkoherra Heikki Miet
tinen kirkon historiasta ja sii
tä, miten monta kertaa ja 
millä tavoin kirkkoa oli kor
jattu menneiden vuosisato
jen aikana. Korjauksissa oli 
aina yritetty säilyttää kirkon 
seinät ja pitää se mahdolli
semman alkuperäisen näköi
senä.

Kuten tiedämme entisai
kaan oli tapana haudata vai
naja kirkon lattian alle, niin 
tehtiin myös Lempäälässä. 
Suuren lattianremontin ai
kana oli paljastunut vuosisa
toja sitten haudattujen vaina
jien luita, jotka siirrettiin 
hautausmaalle ja haudattiin 
uudelleen aivan kirkon vie
reen. Siinä selitys outoon 
hautakivikirjoitukseen ja 
kirkkoherran mukaan siellä 
he odottavat ylösnousemuk
sen päivää. Historiikin jäl
keen seurakunta tarjosi ystä
vällisesti meille kirkkokahvit 
kirkon viereen rakennetussa 
seurakuntasalissa.

Roine, 
Längelmävesi ja 
Liuksiala
Lempäälästä matka jatkui 
kohti Kangasalaa ja jouk
koomme oli liittynyt oikea 
opas, joka kertoi niin maise

mista kuin historiastakin. 
Maisemat olivat kauniit, sillä 
ajelimmehan kuuluisan Roi
neen ja Längelmäveden ran
tojen tuntumassa. Seuraava
na kohteena oli Liuksialan 
kartano, jossa mm. Kaarina 
Maununtytär emännöi aikoi
naan Ruotsista karkoituksen- 
sa jälkeen.

Kartanon mailta löytyy 
yhä pieni kappeli, jonka Kaa
rina Maununtytär sinne ra
kennutti. Myöhemmin sen 
ympärille rakennettiin Kan
gasalan kirkko ja kappelista 
tuli sen sakaristo. Pitäjä kas- 
voi, niinpä kirkko purettiin 
hirsi hirreltä ja siirrettiin pi
täjän keskustaan. Kappelin 
jäännökset sen sijaan jätet
tiin paikalleen.

Itse Liuksialan kartano 
on vaihtanut omistajaa use
amman kerran. Mutta suku, 
jonka omistuksessa kartano 
nyt on, kunnosti kappelin ja 
otti jälleen käyttöön sen. Ny
kyään siellä on tapana vihkiä 
suvun nuoret parit ja kastaa 
heidän lapsensa, ja aivan 
kappelin vieressä sijaitsee 
myös koko suvun suku hau
ta.

Viimeinen pysähdyspaik
ka ja matkakohteemme oli 
Tampere, missä kaksi Kal
leimman Veren sisarta Sr. 
Teresa ja Sr. Monika tarjoili
vat meille ihanaa pizzaa ja 
salaattia. Ruokailun jälkeen 
tutustuimme Pyhän Ristin 
kirkkoon ja vietimme siellä 
pienen rukoushetken. Sen 
jälkeen alkoikin jo  kotimat
ka, joka sujui kommelluksit
ta.

Suurkiitokset isä Peteril
le, bussinkuljettajalle, Lem
päälän seurakunnalle, op
paalle, Tampereen sisarille ja 
kaikille kanssamatkustajille. 
Meillä oli mukavaa.

R a ija  W il b e r g

Birgittalaisoblaattien
SYYSRETRETTI

kaikille, jotka haluavat hiljentyä pyhän Birgitan hengessä 
-  kulkea valon poluilla pyhän Birgitan kanssa.

14 -  16. marraskuuta Birgit
talaissisarten vieraskodissa, 
Ursininkatu 15 A, 20100 
Turku 65 EU R / henkilö, si
sältää täysihoidon. Ohjaaja
na Isä Frans Voss SCJ.

Kaikki halukkaat ovat terve
tulleita! Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan: puh. 02- 
2501910, fax 02-503078, 
sähköposti birgitta.turku@ 
kolumbus.fi
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Ikonmäleri i Irland
Det var min ättonde 

resa tili Irland. Den 
na gäng skulle jag bo 

pä kapusinklostret Ards, all- 
deles utanför byn Creeshugh 
där jag har sä mänga goda 
vänner.

Det bor 6 gamla bröder 
pä klostret. Fr. Eustace som 
är ”ch ef’, Fr. Mark som är 
expert pä att svara pä frägor, 
Fr. Fidelis som har 3 feta col- 
liehundar vid namn W his
key, Brandy och Cherry, 
samt Broder Edward som 
vandrar runt i korridorerna 
gnolande pä ”Tvä solröda se- 
gel”..., samt 2 tili, som jag 
inte minns namnet pä.

Klostret används som se- 
mesterhem och kursgärd. 
Denna vecka (18.-23.8.) skul
le där finnas Irish Icono- 
grapher’s Association. Jag 
hade den stora förmänen att 
vara närvarande, titta pä, frä- 
ga ocg fotografera.

Om jag hade önskat, 
hade de berett en ’’mälarp- 
lats” för mig, men jag föred- 
rog att vara äskädare.

Fyra lärare och c:a 30 ele- 
ver, som sannerligen inte var 
nägra amatörer. Det mälades 
intensivt frän morgon tili 
kväll.

D agen börjad e m ed mäs
sa. För en  katolik , som  b or 
Ute i periferia , och  kan  delta 
i mässa bara en gäng i mäna- 
den, var detta e tt tillfälle att 
’’ladda sina b atterier”. M än
ga av ’’k o n stn ärern a” var 
n u n n o r och  tvä var präster.

Jag hade äkt i väg med 
den sedvanliga uppmanin- 
gen av min son: ”att uppföra 
mig ordentligt”. Jag mäste ha 
gjort det bra, för dom kalla- 
de mig ’’sister” och undrade 
vilket kloster jag kom ifrän. 
Efter att ha talat om hur det 
var, blev de mycket intresse- 
rade av att höra om Finland. 
Jag fick en känsla av att de 
tyckte litet ”synd” om oss, för 
dem var det sä självklart att 
fira mässa varje dag.

När sista dagen kom avs- 
lutades den med en speciell 
mässa, där alla 50 ikoner blev 
välsignade med ”an Irish 
Blessing”. Efterät var även 
jag inbjuden tili ett party 
som jag lämnade innan all
sängen började, för jag hade 
mycket tidig start pä lördag 
morgon.

En av mina vänner har 
sagt att Ards är det närmaste 
man kan komma himmlen, 
medan vi ännu är här nere 
pä jorden. Och visst är det 
sant. Det är vackert, lugnt 
och fridfullt, och jag hoppas 
fä komma tillbaka en dag.

H e l e n a  B jö r k
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Ards Friary
Ards House byggdes är 
1708. Det var familjen 
Wray som flyttade dit frän 
Yorkshire, England. 1780 
säldes huset ät familjen Ste
wart, och fick namnet Ste
wart Bams.

1930 köpte kapusinerna 
huset, och namnet byttes 
till Ard Mhuire. Följande 
äret öppnades där kapusi- 
nernas novisiat och semi-

nar. 35 ár señare var huset 
redan óveríyllt, och en ny 
byggnad blev nódvándig. 
Den vigdes ár 1966 av bis
kop Anthony Mac Feely.

Man har ráknat att un- 
gefár 80%  av alla (ñutida) 
iriska kapusinerna har ut- 
bildats i Ards. Detta bety- 
der 192 prástordinationer.

http://homepage.tinet.
ie/~brokevin/

Syster Paula var glad över kursens fina résultat.

Under sista kvällens mässa väl- 
signades alla 50 ikonema.

http://homepage.tinet
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Ett gammalt kvinnligt kloster i Erfurt

I
Tyskland verkar en orga
nisation som heter Boni- 
fatiuswerk och som vi har 

att tacka för mycket. Dess vik- 
tigaste uppgift är att hjälpa 
katoliker i diasporan. Därför 
har mycket av deras hjälp 
nätt oss i Skandinavien och 
sedan de baltiska länderna 
äter hiivit självständiga, även 
dem. Men den har hjälpbe- 
hövande ocksä pä närmare 
häll, främst i det forna Ost- 
Tyskland som är utpräglad 
diaspora. 50 är av kommu- 
nistvälde for illa fram med 
alla former av religiöst liv. 
Där behövs reparationer, 
nystartande och stöd av män- 
ga slag. Mänga kloster töm- 
des och har statt öde men i 
ett av Bonifatiusblatts num
met läste jag om ett kloster 
vars verksamhet pägätt ända 
sedan 1100-talet.

Detta i Erfurt belägna 
kloster grundades 1136 av 
augustinerkordamer, som 
höll ett hospits för främlin- 
gar. Dessa systrar verkade där 
tili 1198 och ersattes ca 1200 
av magdalenasystrar. Dem 
vet jag tyvärr ingenting om. 
Deras verksamhet pägick tili 
närmare 1667. Det äret 
skänkte kurfursten Johann 
Philipp von Schönborn klo- 
stret med dess kyrka ät ursu- 
linerna. De var dä en rätt 
ung orden, grundad 1535 av 
den heliga Angela Merici. 
Det var den första orden

Jesu smä systrar 
firar 50-ärs jubileum 
i Finland
Det är i är femtio är sedan 
Jesu smä systrar kom tili 
landet. Deras välsignelseri- 
ka verksamhet har gjort sig 
gällande pä flere olika or- 
ter. Forst kom de till Hel
singfors där de verkade 
1953-1985. Jag har mänga 
trevliga m innen av dem 
frän den tiden. I Kotka ar- 
betade de 1956-1957 med 
ett litat sidoskutt till Viro- 
joki. Biskopen ville inte att 
de skulle stanna pä en ort 
där det inte fanns nägon 
bofast präst.

I Jyväskylä verkade de 
1957'1961. Till Tammerfors 
kom de ocksä 1957 sä snart 
församlingen grundats, där 
har de funnits sedan dess 
och nu koncentrerat sin 
verksamhet där. Till Pikis 
kom de 1981. De ville ha en 
bönekommunitet utan 
utätriktad verksamhet. Den 
skulle bli deras andliga

centrum rill vilket de kün
de komma för att vila i tyst- 
nad och bön. Där hölls re- 
trätter tili vilka det kom 
systrar även firän andra län- 
der. Men förhällandena fö- 
rändrades, i slutet fanns där 
bara tvä systrar som liade 
arbete utanför huset och 
vars tid och krafter inte 
räckte tili för att sköta stäl- 
let. Dä blev det pä tiden att 
flytta därifrän. Är 2002 
lämnades Pikis och i är har 
de tillsammans med tre 
systrar i Tammerfors funnit 
en gemensam bostad. Av de 
fern systrama i kommunite- 
ten är tre pensionärer Men 
de finner nog möjligheter 
att hjälpa och glädja sina 
medmänniskor.

Jag hoppas att Guds rika 
välsignelse skall följa dem 
även i detta nya verksam- 
hetsskede.

M ä r t a  A m in o f f

som hade flickornas utbild- 
ning som sin huvuduppgift. 
Vära gräa ursuliner är en fris- 
täende gren av denna orden.

Ursulinerna har sedan 
dess innehaft klostrerv'allt 
som under seklerna övergätt 
trakten. Det har överlevt re- 
formationen, trettioäriga kri- 
get, sekulariseringen är 1803 
(vilken eniigt min uppfatt- 
ning borde ha betytt klost- 
rens upplösning) och Bis
marcks klosterlagar är 1875. 
Nio är 1879-1887 var systrar- 
na förbjudna att undervisa 
men fick bo kvar i sitt kloster 
och leva sitt böneliv.

Hitler och Ost-Tysklands 
socialistiska regim förbjöd 
deras bildnings- och uppfo-

stringsarbete men lät klostret 
fortsätta sin djupaste upp
gift; systrarnas liv i bön för 
kyrkan och världen. 1989 
künde de uppta sin pedago- 
giska verksamhet och t.o.m. 
fä statlig erkänsla för den.

1 dag finns det i klostret 
19 systrar i äldern 27-81 är. 
Med beaktande av huru 
svärt de aktiva ordnarna nu- 
förtiden har att fä äterväxt, 
är Situationen rätt god. Fö- 
rutom sin verksamhet för 
bildning och uppfostran ser 
de öppenhet gentemot om- 
världen som en viktig upp
gift. Klostrets dörrar stär öp- 
pna för alla som söker livets 
mening, behöver tillfälle tili 
samtal, tid för samling och

frid och likasä för dem som 
är intresserade av ursuliner- 
nas spiritualitet.

Deras största problem är 
ekonomiska. Klostret är 
byggt pä 1300-talet och är i 
trängande behov av renove- 
ring, allt frän väggar och mu
rar där rappningen flagar 
och fukt tränger in genom 
sprickory tili uppvärmning 
och sanitetsutrymmen. Hu
set är kallt och fuktigt och 
som sädant ohälsosamt sä 
man fär hoppas att den ener- 
giska O rganisationen skall 
lyckas fä ihop de nödiga 
medien.

M ä r t a  A m in o f f

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään 
Joosefiin. 7/10

Vaitiolon ja rukouksen 
mies

Hiljainen suumus on kymmenosainen mie
tiskely pyhästä Joosefista. Se on alunperin 
ilmestynyt itävaltalaisessa St. Josef-leh
dessä (Heft 6, 2001).

Josef ei puhu paljon, mutta 
hän elää intensiivisesti. 
Hän on suuri rukoilija.

Vaitiolo ja rukous kuu
luvat yhteen. Vaitiolo on 
"rukouksen pyhäkkö". Pyhän 
Joosefin vaitiololla ei ole 
mitään tekemistä passiivi
suuden tai saamattomuu
den kanssa, vaan se on vai
kenemista Jumalan ja hä
nen salaperäisten säädök- 
siensä edessä.

Toiminta ja näkemyksel- 
lisyys ovat liittyneet ja yhdis
tyneet toisiinsa Joosefissa 
loistavalla tavalla. Sen täh
den hän on esimerkki kai
kille sisäistyneille ihmisille.

Raamattu ei kerro meil
le ainuttakaan sanaa Joose
fin suusta. Juuri siksi se pal
jastaa meille paljon olen
naista: Joosefin vaitiolo on 
mykistymistä Jumalan sää
dösten suuruuden edessä.

se on vaitioloa käsittämät
tömän edessä. Käsittämön- 
tä on se, että odotettua Va
pahtajaa ei oteta majata
loon, että hän syntyy maail
maan tallissa, että hän jou
tuu pakenemaan Herodes
ta, että hän on vastaansano- 
misen merkki, että hän 
temppelissä eroaa vanhem
mistaan... Josef ei vaikene 
alistuakseen Sallimukselle 
vaan kunnioittaakseen Ju
malan salaisuutta.

Hänen suustaan ei tule 
ainuttakaan epäilyksen sa
naa, ei mitään vastustusta, 
kun enkeli ilmestyy hänelle 
yöllä unessa ja antaa ohjeen 
ottaa Maria ja lapsi mu
kaan, paeta heidän kans
saan Egyptiin ja lopulta pa
lata takaisin kotimaahan. 
Siinä, missä jokainen muu 
olisi esittänyt vähintään yh
den vastakysymyksen, Joo
sef osoittaa vain hiljaista 
kuuliaisuutta. Samalla ta
valla, kuin hän oli jättänyt 
vaitiolon taakseen, hän pa
lasi siihen takaisin.

Mitään ei kerrota hänen 
kuolemastaan. Riittää tie
tää, että hän eli mahdolli
simman lähellä Jeesusta ja 
Mariaa. Ehkäpä hänellä on 
tehtävä palauttaa mieliim
me juuri tänä aikana, joka 
on täynnä häliseviä mai
noksia ja turhaa puhetta, 
kovaäänisiä ja niin lukuisia 
sanoja, seuraava totuus: ru
koilla voi vain se, joka ym
märtää myös vaieta ja osaa 
kuunnella.
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Katekeesin kaikuja

Isä Arthur Vellan SJ englanninkielinen retretti Stella Mansissa
/ / Minä olen tie, totuus, ja elämä / /

L" «■ 'Î  '
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"Mitä enemmän mietiskelee kristillistä elämää, sitä yksinkertaisemmaksi se loppujen lopuksi tulee”, kiteyttää isä 
Arthur Veliä SJ elämännäkemyksensä.

I
sä Arthur Veliä SJ, malta
lainen jesuiitta, piti Stel
la Marisissa lokakuun al

kupuolella kolmipäiväisen 
retretin englannin kielellä. 
Maltalla isä Arthur työsken
telee yliopistossa teologian 
luennoitsijana sekä yliopisto- 
opiskelijoiden kappalaisena. 
Viikonloput häneltä kuluvat 
usein retrettien ja seminaari
en merkeissä.

Isä Arthurilla on paljon 
kokemusta sielunhoitajana

niin maallikkojen kuin pap
pienkin parissa. Hän on 
myös toiminut Roomassa je
suiittojen kuurian hengelli
sen keskuksen rehtorina. 
Suuren osan ajastaan hän 
viettää keskustelemalla ih
misten kanssa. Itse hän tote
aa kuuntelevansa, ei ratkaise- 
vansa ihmisten kaikkia on
gelmia. Stella Marisin retre
tin osallistujat kokivat todel
liseksi armoksi saada hänet 
tänne Suomeen saakka jaka

maan viisauttaan ja koke
muksiaan: kiitos isä Arthuril
le upeasta retretistä!

Heti retretin alussa isä 
Arthur evästi, ettei retretin 
tulisi olla vetäytymistä omas
ta itsestään. Retretti alkoikin 
kysymyksellä: ’’Kuka minä 
olen?” Monille osallistujille 
tämä oman itsen ja tämän
hetkisen elämäntilanteen ar
vioiminen rukouksen hen
gessä oli erityisen merkittävä 
kokemus.

Isä Arthur totesi, ettei 
meillä usein ole realista ku
vaa itsestämme -  olemme sa
laisuus jopa omalle itselle. 
Mietimme, mitä toivoisim
me olevamme sen sijaan, että 
näkisimme ja hyväksyisimme 
tämänhetkisen todellisuu
temme. Mutta mitä toden
mukaisemmin suhtaudum
me itseemme ja elämäämme, 
sitä selkeämmin olemme Ju
malan yhteydessä, Jumalan, 
joka on itse totuus. Liian 
usein muodostamme kuiten
kin omakuvamme sen perus
teella, miten muut katsovat 
meitä tai mitä muut ihmiset 
sanovat meistä. Avoimuus, 
nöyryys ja luottamus ovat si
ten tärkeitä lähtökohtia hen
gellisessä kasvuprosessissa.

Rukouksen hengessä ta
pahtuvan oman tilanteen ar
vioimisen ja hyväksynnän 
myötä edettiin mietiskele- 
mään, kuka Jumala on. Isä 
Arthur painotti, kuinka Ju
mala rakastaa meitä ehdoit
ta. Hän hyväksyy ja näkee 
”mitä ihmisessä on” Ooh. 
2:25), silloinkin, kun ihmi
nen itse ei tunne tai hyväksy 
itseään. Kyse ei kuitenkaan 
ole heikkouksien ja mahdol
lisen epäjärjestyksen hyväksy
misestä vaan niiden tunnus
tamisesta Jumalan edessä. 
Kysymällä itseltämme, olem
meko valmiita hyväksymään 
Jumalan ehdottoman rak
kauden, saavumme uskon 
ulottuvuuteen. Jos sanomme 
”kyllä” Jumalalle ja hänen 
rakkaudelleen, meidän tulee 
muodostaa myös elävä suhde 
Jumalaan. Tätä suhdetta Ju
malaan ilmaisemme ja kehit
tämme rukouksessa. Meitä

kutsutaan lisäksi elämään 
sitä rakkaudessa ja suhtees
samme toisia ihmisiä koh
taan.

Isä Arthur puhui paljon 
ihmissuhteista ja kristittyjen 
yhteisöstä. Yhteisön elämäs
sä -  oli se sitten hiippakun
ta, seurakunta, perhe tai 
luostari -  hän painotti erityi
sesti anteeksiantoa, laupeut
ta, nöyryyttä sekä lempeyttä. 
Hän sanoi, että kristittyjen 
yhteisön tulee aina perustua 
luottamukseen ylösnoussee
seen Kristukseen.

Haastattelussa hän tar
kasteli myös suomalaista ka
tolisten yhteisöä ja halusi va
laa toivoa ja luottamusta tu
levaisuutta varten. Usein 
kohtaamme vaikeuksia ja 
saatamme vaipua epätoi
voon. O n kuitenkin tärkeää 
nähdä ensisijaisesti positiivi
set asiat sen sijaan, että tuo
mitsisimme. Jos tunnemme 
voimakkaita negatiivisia tun
teita kuten vihaa, katkeruut
ta tai kateutta, emme ole täy
sin avoimia Jumalan työlle 
itsessämme. Tunteet, jotka 
ovat kaukana evankeliumin 
arvoista toimivat ikään kuin 
esteinä myös rukouselämäs
sämme. Siksi onkin tärkeää 
arvioida säännöllisesti niin 
mielen kuin sydämen tilaa 
rukouksessa yhdessä Herran 
kanssa. Vaikka tämä ajoit
tain tuntuukin vaikealta, isä 
Arthur lohdutti: ”Mitä 
enemmän mietiskelee kristil
listä elämää, sitä yksinkertai
semmaksi se loppujen lopuk
si tulee.”

I r e n e  A lvarez

Meditaatio

Elämä on Sinä, Hän, 
Me, He, minä.

Miljoonat ennen meitä 
ja meidän kaikkien jälkeen.

Vain Hän oli ennen 
meitä ja on meidän kaikki
en jälkeen. Ja Hän on nyt.

Mitä merkitsee ihmise
nä oleminen?

Ei-mitään, ei-kukaan on 
vierasta minulle, ei kuulu 
minulle ja elämälleni. Me 
kaikki kuulumme ihmisinä 
yhteen. Meidät on vain ase
tettu eri paikkoihin, minut 
omaan paikkaani. Olenko 
ihmisenä, Jumalan kuvana 
siinä paikassa? “Hän loi ih
misen omaksi kuvakseen”.

Elämästä ja iiimisenä olemisesta
E l is a b e t h  d e  G o d z in s k y

omaksi kuvakseen hän loi 
heidät. Olemmeko ajatel
leet, miettineet tätä? Hän 
siis antoi meille suurinta, 
mitä voidaan antaa - omak
si kuvakseen. Onko se vai
keaa? Onko se helppoa? 
Onko hyvä olla Jumalan 
kuvana. Onko meillä siitä 
kokemuksia?

Jumalan kuvaan tör
määmme - voitaisiin sanoa - 
joka päivä. Millä tavalla, se 
on kunkin oma kokemus ja

oma salaisuus. Nuoren sa
laisuus, vanhemman salai
suus.

Ihmisenä oleminen on 
Jumalan haaste meille jo
kaiselle. Hän on erilainen 
jokaisen luomansa ihmisen 
kanssa. Jokaisella on oma 
Jumalan kuva ja kokemus. 
Toiset vaikenevat, toiset te
kevät, toiset puhuvat, toiset 
huutavat. O n tärkeää yrit
tää ymmärtää, nähdä, mikä 
on minun kuvani Jumalas

ta, se johon minun pitää 
samaistua.

Jeesus on ilmaissut meil
le mikä Jumalan kuva on ja 
mikä se on meissä, mikäli 
seuraamme Häntä.

Kirkko vuosisatojen jäl
keen jatkuvasti kertoo Ju
malasta, laulaen ja ylistäen 
Häntä ja hänen tekojaan ja 
sanojaan; vaalien ja kanta
en Jumalan Sanaa vuosisa
dasta vuosisataan. Hän itse 
tulee, voidakseen jäädä

maailmaan ja ihmisten kä
siin. Ja jäädäkseen maail
maan leivän muodossa, siis 
ihmisen ruuan muodossa. 
Hänen läsnäolonsa ei pääty 
koskaan.

Ymmärrämmekö tätä 
todellisuutta, jonka voim
me ottaa omiin käsiimme ja 
elimistöömme. Hän on 
meidän elämämme.

Mitä on elämä ja ihmi
senä olemisen kutsumus?

Tavallaan voidaan sa-
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Tapahtumia

Maanantaiklubi aloitti jälleen

STUDIUM CATHOLICUMISSA 

AVOIMET OVET

lauantaina 8.11. klo 15.00-18.00.

Klo 15.30 teologian tohtori Talvikki Mattila 
puhuu aiheesta; Esikuvia ja ihanteita - 
maallikot Matteuksen evankeliumin 

näkökulmasta.

Keskustelua ja kahvitilaisuus.

Samalla on mahdollisuus tavata dominikaani- 
isät Axel Carlberg, Antoine Levy ja 

Pascal-Rene Lung.

Uita päättyy n. klo 17.30 yhdessä 
laulettuun vesperiin.

TERVETULOA!

Dominikaaniyhteisö ja Studium Catholicum

R ita rik a tu  3 b  A  4 ,0 0 1 7 0  H elsin k i, P u h : 09- 6 6 0  901

Maanantaiklubi tarjoaa mielenkiintoista tietoa eri aloilta, mutta ennenkaikkea viihtymistä ja myös mahdollisuuden 
auttaa lähetystyötä.

Marian ja Henrikin seura
kuntien yhteinen maanan
taiklubi on jälleen aloittanut 
toimintansa kesän jälkeen. 
Klubi on avoin kaikille ja kai
kenikäisille. Kokoonnumme 
maanantaisin ensin mes
suun P. Marian kirkkoon klo
13.30 ja sen jälkeen seura
kuntasaliin klo 14.

Kahvinjuonnin jälkeen

kuuntelemme esitelmiä vaih- 
televista aiheista, milloin kir
kon opetuksesta, historiasta 
tai katolisista tavoista eri 
puolilla maailmaa, milloin 
taas sääntökunnista, pyhi
myksistä tai tapahtumista 
hiippakunnassamme ja maa
ilmalla. Puhujina on pappe
ja, sisaria ja maallikoita. Osa 
meistä kutoo kokouksissam-

me peitteitä lähetettäväksi 
rakkauden lähetyssisarten 
työkentille Intiaan.

Viikoittainen ohjelmam
me on Marian kirkon ilmoi
tustaululla. Tervetuloa viettä
mään maanantai-iltapäiviä 
kanssamme!

S in ik k a  L ö w e n h il d  

JA O u t i  KECSKEMfiTi

Lastenkerho 4-6-vuotiaille
Olet tervetullut kasvamaan 
Jumalan lapsena, viettämään 
yhteisiä hetkiä leikkien, lau
laen, askarrellen ja rukoillen.

Tapaamme kerran kuu
kaudessa lauantaipäivisin Py
hän Henrikin katedraaliseu- 
rakunnassa, lastentarhan ti
loissa (Puistokatu la).

Seuraavat lastenkerhon päi
vät ovat

syksyllä 2003

18.10. klo 13.00

15.11. klo 10.00

20.12. klo 10.00

keväällä 2004

17.1. klo 10.00

28.2. klo 10.00

13.3. klo 10.00 

3.4. klo 10.00 

15.5. klo 13.00

noa. että siihen kuuluu ole
minen ja tekeminen.

Myös minulle elämä on 
lahjoitettu. Tuo mies, tämä 
nainen, lapsi, vanhukset. 
He kaikki ovat elämä, hei
dän ja minun ainutlaatuiset 
elämät. He ja minä olemme 
elämä toisillemme ja muil
le. Elämän aamut, päivät, 
illat ja yöt.

Elämä - salaperäinen ja 
tosi. Pelottava, lempeä, loh
duttava kuin ojennettu 
käsi. - Tartuinko siihen, au
ranko toisia tarttumaan, 
ilahtumaan, kestämään.

Elämä on sama kuin ih
miset, sinä ja minä. Me

teemme elämän, raken
namme sen sisäisesti ja ul
konaisesti. Elämä ei ole yksi 
vaan monen yhteinen elä
mä. Älkäämme siksi kos
kaan sanoko: en voi, ei ole 
merkitystä sillä mitä olen, 
mitä teen, mitä sanon. Elä
mä on ainutlaatuinen eli 
jokaisen ihmisen anti elä
mälle, Sinun ja minun.

Elämä ja kuolema. Pieni 
lapsi syntyy, kasvaa, kehit
tyy, on täysikasvuinen: 
mikä elämän ihme! Myös 
kuolema astuu sisään var
hain tai myöhemmin. Kes
kelle kukoistavaa elämää. 
Tavallisimmin hakee väsy

neen ihmisen kuolemaan 
tästä elämästä ja muutta
maan elämään, jolla ei ole 
loppua. Siis alkaa Jumalan 
näkyvä elämä, johon oma 
elämämme kytkeytyy.

Tässä elämässä uskoim
me, vaikkakaan ei aina, 
mutta Elämä on meitäkin 
voimakkaampaa ja se kukis
taa meissä “epäelämän” itu
ja ja epäuskoa. Ja tämä ta
pahtuu ainoastaan Jumalan 
omalla voimalla, esimerkik
si viimeisen sakramentin 
voimalla, jotta saisimme vii
meisen ihmeellisen lahjan, 
ikuisen elämän Jumalan 
luona, josta Kristus puhuu

niin hellävaroen ja niin in
nostavalla sävyllä, sillä hän 
tiesi mistä puhui. Hän oli 
nähnyt, aistinut ja kokenut. 
Hän tiesi, että taivaassa on 
kädet, jotka ottavat meidät 
vastaan, kun on menemi
sen hetki ja Elämä on koit
tanut. Hän tiesi, mitä on 
ikuinen elämä ja tämä elä
mä.

On kaksi elämää: täällä 
ja tuolla, ja ne kaksi ovat 
yhtä. Ja mitä enemmän elä
mä täällä hyväksytään ja elä
mää rakastetaan, sitä enem
män se tulee Elämäksi eikä 
erotu niin paljon tuon puo
len ikuisesta elämästä.

Ja vanhana oleminen 
ylittää kaiken mitä elämä 
on ollut aikaisemmin kun 
nyt oivallan, mitä Jumala 
on ja mitä hän on antanut

Ihmisenä olemisen kut
sumus. joka koskee jokaista 
ihmistä, on jokaisen ihmi
sen aarre ja täyttymys. Us
kallanko vilpittömästi lä
hestyä sitä piskuista Juma
lan kuvaa joka minä olen. 
Se on Jumalan haaste ja lah
ja ja lohdutus meille.

Elämä on osallisuutta 
Jumalaan.- Jumala on Elä
mä.
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H ä n en p ^ liy T ten sä
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PyM isä Johazizies Paavali II 

Vatikaazii

Rakas %hä Isä,

Mm

Kun nyt vietät Pietarin istxiimella palvelÄmisesi 25-vuotisjuhlaa, lähettää luippakuntamme 
Sinulle mitä sydämeUisimmät onnittelunsa piispan, pappien, sääntökuntalaisten ja uskovien 
nimissä. Teemme sen kiitollisilla:

il horjumattomasta uskostasi,
f  rakkauden täyttämästä läsnäolostasi kirkon keskellä,

 ̂ silminnähtävästä uskollisuudestasi evankeliumille ja kirkon traditiolle,
i» siitä todistuksesta, jonka olet antanut uskomalla itsesi lapsen tavoin pyhän Äitimme, 

kirkon äidin haltuim,
li järkkymättömästä pyrkimyksestäsi vahvistaa veljiäsi uskossa,

selkeästä opetuksestasi, joka ilmenee kiertokirjeissä, kehotuskiijeissä, paimenkir
jeissä sekä muissa kirjeissä, puheissa ja saarnoissa,

il siitä, että herätät toivoa ja iloa Jumalassa, joka on täynnä laupeutta,
*  pyhiinvaelltiksistasi halki mannerten ja maiden, läheisyydestäsi meidän kaikkien 

kanssa ja lähestyttävyydestäsi tapaamisissa kanssamme,
*  toimista, joita olet tehnyt kirkon ykseyden hyväksi,
*  isälhsestä vaivaimäöstäsi, että maailma oppisi kurmioittamaan avioliiton, perheen, 

naisen ja lapsen arvoa, varsinkin syntymittötnän, hylätyn, riistetyn ja hyväksikäyte
tyn lapsen,

*  voimakkaasta äänestäsi, joka puolustaa köyhiin työttömiä, voimattomia, halveksittuja 
ja oikeudettomia,

*  siitä, että olet kutsunut kuimioittanMian oikeudesmiikaisuutta yhteiskunnassa ja elä
mään rauhassa,

*  isällisestä huolenpidostasi, Jota olet o s o ä ^ ^  ̂ i p ^ e ,  ku33K>let vahvistanut heitä 
paimenviran vapaudessa tuzmustae» sen, heidäx^jelämlnsä on kokonaan pyhi
tetty Jujjialalle, .■

« avoimesta solidaaxistittdestaMsaimdeft ja kärsivien kanssa.
m liikuttavasta todlilUb««itft£  ̂kun olet pyhittänyt itsen kokonaan MrkoUe, varsinkin 

näinä viime aikoina, jc»ta sairaus Ja kärsimys ovat leimanneet.
Vakuutamme Sinulle, pyhäisä, että olemme yhtÄ 
me ykseytemme kaztss^ ottamalla vastaan opetuksesi, 
massa rukotäosessamme puolestasi.

Lapsen antaumuksella
M

ia Sinulle, Tunnustam- 
a lakkaamatto-

+J6zefWr6bel 
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Helsingissä, ruusukkorukouksen Neitsyt Marian juhlana 2003


