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Paavin 
pontifikaatin 
25-vuotis- 
juhlanumero

Katolisella kirkolla on paa
vi Johannes Paavali ILssa 
sen laatuinen johtaja, että 
katolisen maailman lisäksi 
monet muut odottavat ja 
toivovat häneltä opastusta 
ongelmissa, jotka askarrut
tavat tämän maailman ih
misiä. Katolilaisina voim
me tuntea ylpeyttä tästä ih
misestä, jonka Pyhä Henki 
ja kirkon kardinaalit ovat 
valinneet Pietarin seuraa
jaksi Rooman piispanistui
melle, mutta myös ymmär
tää hänen tehtävänsä 
suunnattomuuden ja vas
tuunsa raskauden.

Piispa Paul Verschuren SCJ, 1981

• -



Toimitukselta

Habemus Papam!

Tämänkertainen lehtemme 
keskittyy paavin 25'vuotiseen 
pontifikaattiin. Jumalalle kii
tos kaikesta siitä hyvästä, 
mitä Hän kirkolleen ja maa
ilmalle on antanut rakkaassa 
pyhässä isässämme, paavi Jo
hannes Paavali II:ssa!

Pyhä isä on johtanut kirk
koa Vatikaanin II kirkollisko
kouksen jälkeisinä vaikeina 
aikoina. Vaikeina, koska kir
kolliskokouksen todellinen 
sisältö - niin sanotaan - on 
osittain yhä vielä kunnolla 

omaksumatta käytännön tasolla. Vaikeina myös siksi, että ym
päröivä maailma on pelottavan nopealla tempolla pirstaloitu- 
nut ja menettänyt moraalista suoruuttaan - samaan aikaan, 
kun tiedonvälitys on tehnyt mahdolliseksi entistä kokonaisem
man käsityksen muodostamisen maailmasta. (Kysymys tieten
kin kuuluu: Kenen ehdoilla?)

Vaikeista ajoista on kysymys myös sikäli, että kirkon opetus- 
virkaa kohtaan suhtaudutaan monesti hyvin kielteisesti, suo
rastaan vihamielisesti. Muun muassa länsieurooppalaisen esi
merkin innoittamana on kriittisyys katolista kirkkoa kohtaan 
levinnyt lopulta Suomeenkin. Syksyn mittaan on eri medioissa 
kohdistettu kerta kaikkiaan uskomattomia, vääriä ja kohtuut
tomia syytöksiä paavia, kirkkoa ja jopa äiti Teresaa kohtaan. 
Tällaisilla sinänsä surullisilla kampanjoinneilla ei kuitenkaan 
mitään voiteta. Kirkkoa vastaan on aina hyökätty ja silti pätee: 
’’Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, ja 
tuonelan portit eivät sitä voita. (Matt. 16: 18)”

Kiittäkäämme siis Jumalaa siitä, että voimme rakastavina ja 
luottavaisina lapsina turvautua Pietariin, nykyiseen paaviimme. 
Osoittakaamme epäitsekkyydellämme olevamme hänen kärsi
myksiä täynnä olevan elämänsä, rakkautensa ja luottamuksen
sa arvoisia. Tukekaamme häntä ja hänen avustajiaan, omia pai
meniamme, siinä tehtävässä, joka heille on annettu.

Olkaamme myös valmiit kamppailemaan kirkon puolesta. 
Kuinka suuri ilo oli uskovien keskuudessa 25 vuotta sitten, kun 
uusi paavi oli valittu. Osoittakaamme maailmalle, että tuo sama 
sydämen ilo ja varmuus edelleenkin kantavat meitä eteenpäin 
uskon tiellä. Osoittakaamme, että ’’meillä on paavi”!

Pro Life
Eläm än lahjan puolustam inen ja eläm än kult

tuurin edistäm inen myönteisellä, rakentaval

la ja toisia kunnioittavalla tavalla, m utta sa

m alla 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 

-työn aloittam ista keskuudessam m e. 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 Tuom o T. Vim pari, puh. 09- 

61294710.
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vuoden
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Helsingin hiippakunnan ka
lenterin mukainen Ordo 
kirkkovuotta 2003-2004 var
ten ilmestyy lähiaikoina. En
nakkotilaukset pyydetään 
osoittamaan suoraan Katoli
seen tiedotuskeskukseen.

Yhteystiedot:

Pyhän Henrikin aukio 1, 
00140 Helsinki. Puh. 
0208350751, fax 09-650715. 
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Uutisia

"Sinulle, Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, 
kirkon ainoalle Paimenelle, minä uhraan 25- 
vuotisen virkani hedelmät, palvellen sitä kansaa,
jonka sinä olet uskonut minulle."

25-vuotlsjuhlallisuudet 
huipentuivat Roomassa
Paavi Johannes Paavali II:n 
pontifikaatin ZS-vuotisjuh- 
lallisuudet ovat huipentu
neet Roomassa. Lokakuun 
16. päivänä tuli täyteen paa
vin 25. vuosi pyhän Pieta
rin virassa. Juhlallisuuksien 
keskeisiä tapahtumia olivat 
varsinaisena juhlapäivänä 
vietetty pyhä messu ja syno- 
dinjälkeisen piispanvirkaa 
käsittelevän apostolisen ke- 
hotuskirjeen "Pastores gre- 
gis" juhlallinen allekirjoitta
minen. Näitä seurasivat lä- 
hetyssunnuntaina 19.10. ta
pahtunut äiti Teresan autu- 
aaksijulistaminen ja tiistai
na 21.10. pidetty kardinaa- 
likonsistori, jossa luotiin 30 
uutta ’’kirkon prinssiä”, kol- 
mannenkymmenennenen- 
simmäisen nimi jäi vielä sa
laiseksi, ”in pectore”.

Juhlapäivän saarnassaan 
paavi kääntyi Jumalan puo

leen:
“Sinulle, Herrallemme 

Jeesukselle Kristukselle, kir
kon ainoalle Paimenelle, 
minä uhraan 25-vuotisen 
virkani hedelmät, palvellen 
sitä kansaa, jonka sinä olet 
uskonut minulle.”

“Anna anteeksi tekemä
ni väärä ja moninkertaista 
kaikki hyvä: kaikki on si
nun työtäsi ja vain sinulle 
kuulua kunnia siitä. Luotta
en täysin sinun armeliai
suuteesi tuon eteesi tänään 
jälleen kerran kaikki ne, jot
ka minun pastoraaliseen 
huolenpitooni olet usko- 
nut.

“Pidä heidät rakkaudes
sasi, kokoa heidät laumaasi, 
kanna heikkoja harteillasi, 
pidä huolta vahvoista. Ole 
heidän Paimenensa, jotta 
he eivät katoaisi. Suojele ra
kasta kirkkoa täällä Roo

massa ja paikalliskirkkoja 
kaikkialla maailmassa. 
Avusta Henkesi valon ja 
voiman avulla niitä, jotka 
olet asettanut kansasi esi
paimeniksi. Täyttäkööt he 
voimallisesti tehtävänsä op
paina, opettajina, pyhittäji
nä, kun he odottavat sinun 
kunniakasta paluutasi.” 

“Neitsyt Marian, rak
kaan Äidin, esirukousten 
kautta uudistan sinulle itse
ni lahjan, sekä nykyisen 
että tulevan: Tapahtukoon 
kaikessa sinun tahtosi. Ylin 
Paimen, pysy keskuudes
samme, jotta voimme sinun 
kanssasi turvallisesti edetä 
Isän taloon.”

KATT/ZenitA^lS

Lisää paavista ja  hänen 
pontifikaatistaan tämän 
lehden sivuilla 10-13.

Kardinaali Kasperin vierailu onnistui hyvin
Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston 
puheenjohtaja, saksalaiskardinaali Walter Kasper vie
raili Suomessa lokakuun puolivälissä. Vierailun aika
na hän tutustui maamme ekumeeniseen tilanteeseen 
ja omaan hiippakuntaamme. Erillisissä tapaamisissa 
kardinaali kohtasi mm. luterilaisen ja ortodoksisen kir
kon johtoa.

Lyhyen vierailunsa aikana kardinaali Kasper oli 
kohdattavissa yleisötilaisuuksissa mm. Helsingin yli
opistossa pitämänsä luennon ja Pyhän Henrikin kated
raalissa viettämänsä pyhän Birgitan juhlavuoden pää- 
tösmessun yhteydessä sekä luterilaisen kirkon ulko
maanosaston järjestämässä kyselytilaisuudessa. Haas
tattelu julkaistaan seuraavassa Fidesin numerossa.

KATT

Europa och kristendomen hör 
oupplösligt ihop
EU-presidenten Romano 
Prodi har talat för att kristen- 
domen uttryckligt hör näm- 
nas i EUs kommande författ- 
ning. I ett inlägg i Katolsk 
Aktions tidskrift Dialoghi 
understryker han att den 
oupplösliga förbindelsen 
mellan Europa och kristen
domen gör det nödvändigt.

De monoteistiska religio- 
nerna och framförallt kris
tendomen hör tili "Europas 
väsentliga rötter” och är ”en 
av faktorerna i kontinentens 
utveckling” skriver han. Det- 
ta maste komma tili uttryck i 
EUs författning. Enligt Pro-

di hindrar ett erkännande av 
Europas kristna rötter inte 
ett päpekande av de rötter 
”som förbinder Europa med 
Israels folk” eller ”viljan tili 
dialog med Islam”. Snarare 
skulle ”mötet med värden 
frän olika traditioner bli en 
faktor i en större integrati
on” och bidra tili att övervin- 
na ärhundradens konflikter.

Hjälpbiskop Kenney i 
Sverige,som är medlem av 
CO M ECE, de europeiska 
biskoparnas sammarbetsor- 
gan, beklagar att Europapar
iamentet röstat ned ett förs- 
lag om saken. Nästa steg

skulle vara att ätminstone 
Gud skulle nämnas i inled- 
ningen tili författningen. 
Inte heller det har de än sä 
länge fätt igenom. Det förs- 
tär man ännu mindre, för 
varken judar eller muslimer 
torde ha nägot problem med 
ett sädant omnämnande.

Da majoriteten av Euro
pas befolkning tror pä Gud 
antingen som kristna, judar 
eller musulmaner, är det allt- 
sä en otroende minoritet 
som vill skära av banden tili 
Gud.

KATT/KO/KM

"Säilyttäkää uskollisuutenne 
kirkolle aina veren vuodattamiseen 
asti!"
Uudet kardinaalit saivat 
punaiset liattunsa

Juhlallisuuksiensa yhteydes
sä paavi Johannes Paavali II 
järjesti kardinaalikonsisto- 
rin, jossa 30 prelaattia tai 
kirkkoa muuten pitkään ja 
ansiokkaasti ansioitunutta 
pappia sai punaisen biretan 
ja sormuksen merkkeinä kar
dinaalin arvosta. Lokakuun 
21. päivänä pidetyssä konsis
torissa pyhä isä pyysi uusia 
kardinaaleja säilyttämään us
kollisuutensa kirkolle “aina 
veren vuodattamiseen asti” .

Paavi korosti saarnassaan.

että kardinaalien vastuu, jon
ka on tultava ilmi juuri rak
kaudessa Kristukseen ja hä
nen kirkkoonsa, on niin suu
ri, että se voi vaatia jopa hei
dän henkensä antamista. 
Pyhä isä kehotti kardinaaleja 
vielä seuraavin sanoin: 
“Vain, jos teistä tulee kaikki
en palvelijoita, te voitte täyt
tää tehtävänne ja avustaa Pie
tarin seuraajaa toimimaan 
‘Jumalan palvelijoiden palve
lijana’.”

KATTAMIS

Katolis-luterilaiset 
oppikeskustelut jatkuivat
Hiippakuntamme isännöi 
tällä kertaa 15.-17.10. Turun 
Birgittalaisluostarissa pidet
tyjä Suomen ja Ruotsin kato- 
lis-luterilaisia teologisia oppi- 
keskusteluja. Neuvottelujen 
pääteemana on vanhurskaut
tamisoppi ja erityisesti vuon
na 1997 allekirjoitettu Yhtei
nen julistus vanhurskautta
misopista. Keskustelujen sar
jassa käsitellään myös piis
pan virkaa sekä ekklesiologi- 
aa eli kysymystä siitä, mikä 
kirkko pohjimmiltaan on.

Oppikeskustelujen pu
heenjohtajina toimivat Tuk
holman katolisen hiippakun
nan apulaispiispa W illiam 
Kenney CP ja Helsingin lu
terilainen piispa Eero Huo
vinen. Omasta hiippakun
nastamme niihin osallistuvat 
yleisvikaari isä Tuom o T. 
Vimpari sekä uutena jäsene
nä M arjatta Jaanu-Schröder.

Oppikeskustelun jäsenet 
osallistuivat 16.10. piispam
me Jözef Wröbelin SCJ joh
dolla Pyhän Birgitan ja autu
aan Hemmingin kirkossa vie
tettyyn juhlamessuun paavin 
puolesta tämän valinnan 25- 
vuotispäivänä. Saarnassaan 
piispa korosti, miten ekume
nia eli pyrkimys kaikkien 
kristittyjen näkyvään yksey
teen on ollut paavi Johannes

Paavali Il:n  pontifikaatin 
keskeisimpiä tavoitteita. Tu
run luterilainen arkkipiispa 
Jukka Paarm a otti vastaan 
katolis-luterilaisen oppikes
kustelun jäsenet virka-asun- 
nossaan.

Aloitteen yhteisten kes
kustelujen aloittamisesta teki 
aikanaan Vatikaanin Kristit
tyjen ykseyden edistämisen 
neuvoston silloinen puheen
johtaja, kardinaali Edward 
Idris Cassidy vuoden 1993 
elokuussa. Hän osallistui 
tuolloin Ruotsin kirkon vie
raana Upsalan kokouksen 
400-vuotisjuhliin. Pohjois
maiset opilliset keskustelut 
käynnistyivät ensimmäistä 
kertaa keväällä 1998.

Yleisvikaari
SEN:iN
hallitukseen
Suomen ekumeenisen neu
voston (SEN) Oulussa 14.10. 
pidetty syyskokous valitsi hal
lituksen jäseneksi yleisvikaa
ri isä Tuom o T. Vimparin 
ensi vuoden alusta lähtien. 
Hän seuraa tehtävässään 
Marjatta Jaanu-Schröderiä.

KATT/KT
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Uutisia

Karmelüttasisar Bernardina juhli
Afrikkalainen musiikki soi 
riemukkaana Jumalanäidin 
Karmeliittaluostarissa 4. lo
kakuuta, kun kenialaissyntyi' 
nen sisar Bernardina OCD 
vietti luostarilupaustensa 25- 
vuotisjuhlaa. Sisarten naapu
rit, ystävät ja tuttavat täytti
vät luostarin kappelin aivan 
viimeistä paikkaa myöten.

Piispa Jözef Wröbelin 
SCJ johdolla vietetyssä juhla- 
messussa sisar Bernardina 
uudisti luostarilupauksensa 
äiti Clare Marien edessä ja 
sai piispan siunaaman kuk
kaseppeleen, jota hän kantoi 
koko päivän. Italiankielisessä 
saarnassaan, jonka yleisvi- 
kaari isä Tuom o T. Vimpari 
käänsi englanniksi, piispa 
korosti kontemplatiivisen 
luostarielämän merkitystä 
hiippakunnallemme. “Sinä, 
sisar Bernardina, olet hiippa

kuntamme todellinen aar
re!” , kiitti piispa sisarta saar
nassaan. Messua vietti myös 
isä Guy Barbier, joka monen 
vuoden ajan on erityisesti vii
konloppuisin toiminut sisar
ten kappalaisena.

Jeesuksen Kristuksen seu
raaminen evankelisten neu
vojen mukaisessa elämässä 
avaa itse elämälle syvyyden, 
joka eletään todeksi rukouk
sessa jo tässä maailmassa. 
Tämä vaatii itsensä kieltä
mistä sekä avautumista koko
naan Jumalalle ja hänen auk
toriteetilleen hänen kirkos
saan, sanoi piispa Wröbel.

Sisar Bernardinan juhla 
jatkui luostarin entisessä 
päätalossa, jossa läsnäolleilla 
oli tilaisuus onnitella sisar 
Bernardinaa sekä keskustella 
muiden sisarten kanssa.

KATT

Nytt pävedokument: 
"Biskopen mäste vara 
lierde, inte byräkrat"
Pä 25-ärsdagen av valet till 
pâve undertecknade Johan
nes Paulus II 16 oktober den 
s k apostoliska maningen 
Pastores gregis, hjordens her- 
dar, sammanfattar paven 
slutsatserna av den biskops- 
synod om biskoparna som 
hölls i Vatikanen är 2001. 
Utifrän biskoparnas debat- 
tinlägg och synpunkter har 
päven sammanställt ett slags 
handbok för alla världens 
4695 katolska biskopar.

"Biskoparna var överens 
om att man hela tiden mäste 
ha bilden av den Gode Her
den i minnet," skriver pâven. 
"Som ideal för en biskop fört- 
sätter Kyrkan att ha herden, 
som blir som Kristus genom

sitt heliga liv och generöst 
ger ut sig själv för den kyrka 
som anförtrotts honom, 
samtidigt han ocksä bär om- 
sorgen om alla världens kyr- 
kor i sitt hjärta."

Päven betonar gemenska- 
pen mellan biskoparna, den 
s k kollegialiteten, som var 
en av käpphästarna för det 
andra vatikankonciliet.

Han betonar ocksä att en 
biskop är i första hand kal- 
lad tili helighet med sitt folk 
och för sitt folk. Ett djupt 
andligt liv hjälper biskopen 
att inte bli en byräkrat och 
för att ha den auktoritet som 
han behöver ocksä i sin juri- 
diska roll.

KATTA^atikanradion

Tukholman hiippakunta juhli näyttävästi
Tänä vuonna 50 vuotta täyt
tänyt Tukholman katolinen 
hiippakunta vietti juhlaansa 
näyttävästi lokakuussa. Py
hän Eerikin katedraalissa vie
tetyssä juhlallisessa piispan- 
messussa pääselebranttina 
oli kardinaali Cormac Mur- 
phy-0’Connor Lontoosta. 
Juhlaan osallistuivat kunnia- 
vieraina kuningas Kaarle 
XVI Kustaa, apostolinen 
nuntius, arkkipiispa Piero 
Biggio, sekä muiden kirkko
jen ja kirkkokuntien edusta
jia.

Westminsterin arkkipiis
pa, kardinaali Murphy- 
0 ’Connor osallistui juhlaan 
paavi Johannes Paavali II:n 
nimittämänä kardinaalidele- 
gaattina. Tapaus oli merkittä
vä, koska ensimmäistä kertaa 
sitten keskiajan Ruotsi otti

vastaan paavin legaatin. Sa
massa yhteydessä kardinaali 
päätti myös Ruotsissa viete
tyn Birgitta-vuoden.

Juhlamessun alussa kardi
naali vihki yhdessä Tukhol
man piispa Anders Arbore- 
liuksen O CD  kanssa pyhän 
Faustyna Kowalskan näyn 
mukaiselle Jumalan laupeu
delle ja pyhälle Eerikille 
omistetun sivukappelin 1892 
valmistuneeseen ja 1980-lu- 
vun alussa laajennettuun ka
tedraaliin.

Vuonna 1953 perustetun 
hiippakunnan ja sitä edeltä
neen, vuonna 1783 peruste
tun apostolisen vikariaatin 
kehitys on ollut hyvin nope
aa. Hiippakunnan 50-vuotis- 
juhlan yhteydessä julkaistiin 
hiippakunnan moninaista ja 
vilkasta nykyaikaa kuvaava

juhlakirja Stockholms katolska 
stift 50 är.

Vielä 1940-luvulla Ruot
sin katolilaisten lukumäärä 
laskettiin muutamissa tuhan
sissa, tänään heitä lienee 
noin 150.000. Kirkolla on 
mahdollisuus kerätä jäsen
maksunsa verotuksen yhtey
dessä. Tukholman hiippa
kunnassa palvelevista run
saasta 130 papista yli 30 on 
syntynyt Ruotsissa. Myös 
vuonna 1998 piispaksi vihit
ty mons. Arborelius on ruot
salaissyntyinen.

Tukholman hiippakun
nan juhlaan osallistuivat 
myös edustajat muista Poh
joismaiden hiippakunnista. 
Omaa hiippakuntaamme 
edusti yleisvikaari isä Tuomo 
T. Vimpari.

KATT

Partners in 
Mission sai 
uusia ■ ■■ ■ ■■ jäseniä
Suomessa asuvien Kalleim
man Veren sisarten yhteydes
sä toimii maallikkoryhmä 
“Partners in Mission”, johon 
lokakuussa liittyi kaksi uutta 
jäsentä. M arjatta Mäkinen 
ja Talvikki Mattila antoivat 
ensimmäiset lupauksensa 
sunnuntaina 5.10. pieni
muotoisessa juhlallisessa ves- 
perissä Pyhän Henrikin seu
rakunnan sakramenttikap- 
pelissa. Isä Wieslaw Swiech 
SCJ siunasi ja luovutti uusil
le partnereille lupausten 
merkiksi annettavat rinta
merkit. Entinen partner In
ger Honkaranta puolestaan 
aloitti elokuussa novisiaattin- 
sa USA:ssa.-KATT

50 är är inte myclcet i ett eviglietsperspektiv
Med anledning av Stock
holms katolska stifts 50-ärs- 
jubileum ger bokförlaget Ve- 
ritas ut en jubileumsbok om 
stiftets historia och verksam- 
het.

”50 är är inte mycket i ett 
evighetsperspektiv” skriver 
katolska stiftets biskop An
ders Arborelius i bokens fö- 
rord och han fortsätter: ”Det 
är min förhoppning att den- 
na blick pä stiftet och dess 
historia igär och idag skall 
hjälpa läsaren att höja sig 
upp tili Guds eviga härlighet 
och samtidigt att hämta lär- 
dom av värt stifts femtioäri- 
ga pilgrimsfärd genom den 
svenska historien”.

Boken ger en bild av en 
levande kyrka som hittat sin 
plats i ett mängkulturellt Sve-

Jubileumsboken har 142 sidor 
och kostar fram tili och med sista 
oktober 195 kr (ordinarie pris 245 
kr) och gär bland annat att köpa I 
de katolska bokhandlama i Stock
holm och Göteborg, eller beställa 
den här: http:// 
www.katolskbokhandel.com/

rige. Här finns texter om ka
tolska kyrkans historia i Sve
rige; lekfolket; att vara ung 
katolik; ordenslivet, kyrkans 
sociala engagemang mm.

Skribenten Ylva-Kristina 
Sjöblom har gjort de fiesta 
texterna. Hon har bland an
nat intervjuat katolska stif
tets förre biskop Hubertus 
Brandenburg om hans tid 
som biskop, Äke Göransson 
som började som projektans- 
tälld pä biskopsämbetet i 
samband med det historiska 
pävebesöket 1989, och sedan 
blev kvar i 18 är och Pehr 
Thorell, generalsekreterare 
för den katolska biständsor- 
ganisationen Caritas Sverige, 
som berättar om hur stiftets 
sociala engagemang bäde i 
och utanför Sveriges gränser

vuxit sig allt större.
Idéhistorikern Magnus 

Nyman bidrar med en inle- 
dande text om katolska kyr
kans historia i Sverige, Birgit 
Lechat, pastoralrädets ordfö- 
rande, skriver om lekfolkets 
plats i kyrkan och jesuiten 
Peter Hornung sj berättar 
om vikten av att bygga kyr- 
kor, fader Henrik Roelvink 
beskriver hur ekumeniken, 
samvaron med de andra kyr- 
korna och samfunden i Sve
rige, har utvecklats under de 
här femtio áren. Bokens bil
det är tagna av fotografen 
Stig Hammarstedt.

KATTAatolskakyrkan.se
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Oremus

Rukous paavin puolesta
M e uskom m e kirkkosi, Herra, pysyvän aikojen loppuun asti, kuten olet meille luvannut. 
Sen  vuoksi em m e pelkää em m ekä ahdistu kirkon tulevaisuuden ja  hyvinvoinnin puoles
ta. Em m e tiedä m ikä on  sille parhaaksi, m utta pelkääm ättä annam m e kirkon tulevaisuu
den sinun käsiisi, vaikka m oni asia herättää m eissä levottom uutta. A nna palvelijallesi ja 
sijaisellesi, paavillem m e Johannes Paavalille, viisautta ja voim aa. A nna hänelle arm on loh
dutus tässä eläm ässä ja ikuisen eläm än kruunu tulevassa.

Kardinaali John Henry Newman

Pietarin kasvot teoksesta Pietari parantaa sairaita. Cappella Brancacci, Chiesa del Carmine, Firenze.

Oikullisuus ei ole mitään muuta kuin 
ylpeyden hedelmä.

A i n  AS I k k k s a  K a i . k i  i i a i . a i n k n

Jag tror - hjälp min otro

Min Gud, hjälp mig att tro. Världen tycks 
oss ibland vara ett ohyggligt ting, ändlöst, 
blint, brutalt. Jag kan inte blunda för det, 
sä som djuret eller ett barn kan göra. Det 
förbjuder mig min mänskliga värdighet. 
Hjälp mig att inte falla för frestelsen att för- 
banna världen eller dess skapare. Hjälp mig 
att älska världen, för att jag ser dig dold i 
den. Ja, sannerligen, det ändlösa och mörka 
tinget, gätorna, stormen -  du finns där ock- 
sä, du som har sagt i en annnan storm:

Lugn, det är jag, var inte rädda. Allt det 

som  förskräcker oss i vära liv, allt det som 

förskräckte dig själv i Getsemane, det är i 

gründen ingenting annat än höljet kring ett 

och samma Sakrament, din lekamens Sakra

ment. Hjälp oss bara att tro desto fastare ju 

mer hotande och ogenomskinlig verklighe- 

ten ter sig för oss. Ty tron ger visshet om 

det vi inte kan se.

ur Oremus

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

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 innoituksen entistä laa
jempaan evankeliointiin myös oman alueensa ulkopuolella.

Joulukuu

Että kaikkien uskontojen seuraajat toimisivat yhteistyössä 
aikamme inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi.

Että kirkko saisi täyden vapauden jatkaa omaa hengellistä 
lähetystehtäväänsä niissä maissa, jo issa on vielä totalitaari
nen hallinto.

Böneapostolatet
Vi her...

November

Att de kristna i Västvärlden ständigt skall oka sina kunska- 
per och sin uppskattning for de orientaliska kyrkomas and- 
lighet och liturgiska traditioner.

Att kyrkan i Amerika, da man firar den andra amerikanska 
missionärskongressen i Guatemala, skall finna inspiration 
for en allt mer omfattande evangelisering aven utanför sina 
egna gränser.

December

Att anhängama till alia religioner skall arbeta tillsammans 
for att minska det mänskliga lidandet i var tid.

Att kyrkan skall fa fiill frihet att fortsätta sin andliga uppgift 
i de länder som fortfarande har totalitärt styre.

Sunnuntait ja velvoittavat 
juiiiapyhät

9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai (IV) 
Lateraanikirkon vihkiminen, juhla

IL  Hes. 47: 1-2, 8-9, 12 
Ps.46:2-3, 5-6, 8-9. Ks 5a 
2L 1 Kor. 3: 9b-ll, 16-17 
Ev.Joh. 2: 13-22

16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai (I)
IL  Dan. 12: 1-3
Ps. 16: 5, 8, 9-10, 11. Ks 1 
2LHepr. 10: 11-14, 18 
Ev.Mark. 13: 24-32

23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai (II) 
Kristus, kaikkeuden kuningas, juhlapyhä

IL  Dan. 7: 13-14 
Ps.93: lab, lc-2 ,5 .K s la  
2LIlm . 1:5-8 
Ev.Joh. 18: 33b-37
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Pyhimys

Den helige Willibrord av 
Utrecht, festdag 7.11.
Den helige Willibrord föd- 
des 658 i Northumbrien. 
Som sex'äring gavs han av 
sina föräldrar tili klostret i 
Ripon, i vilket den helige 
Wilfrid da var abbot. Dar

växte han upp. Vid 20 ärs ai
der for han over till Irland 
för att i därvarande klosters- 
kolor studera Bibel och teo
logi. Dar fick han höra om 
missionsarbetet bland de ger-

manska stammarna och vid 
31 árs aider bad han om till- 
stánd att förena sig med det 
arbetet. Han hade föregäen- 
de ár blivit prästvigd. Han 
fick tillstándet och elva mun- 
kar med sig. De landade 690 
vid Rhens mynning och be- 
gav sig först till Utrecht. Dar- 
pä fortsatte de tili Pippin av 
Heristals hov. Denne var s.k. 
major domus för de frankis- 
ka kungadömerna men i 
Praktiken den som regerade 
dessa. De merovingiska kun- 
garna hade i detta skede 
sjunkit ned tili ’’dockkun- 
gar” utan makt och betydel- 
se. Pippin uppmanade dem 
att predika i södra Frisland, 
mellan Maas och havet. Det
ta omräde hade han nyss 
erövrat av den hedniska kun- 
gen Radbod.

Men allra först begav sig 
Willibrord tili Rom för att fä 
pävens välsignelse för företa- 
get. Päven mottog honom 
med glädje och gav honom 
vidsträckt domsrätt i omrä- 
det. Därtill skänkte han 
honom ocksä reliker för alta- 
rena i de kommande kyrkor-

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään 
Joosefiin. 8/10

Työn mies -  kirvesmies

m

Hiljainen suuruus on kymmenosainen mie
tiskely pyhästä Joosefista. Se on alunperin 
ilmestynyt itävaltalaisessa St. Josef -leh
dessä (Heft6, 2001).

Maailman kaikkien työtä 
tekevien ihmisten joukossa 
pyhä Joosef oli ainoa, jonka 
työpaikalla Jeesus Kristus 
kävi päivittäin.

Kirvesmiehen työ oli py
hän perheen varsinainen 
elinympäristö. Juuri Nasare
tin Joosef opetti Jumalan 
Pojalle käsityötaitoja. Hän
tä meidän tulee kiittää sii
tä, että Kristus itsekin oli 
osallinen työn maailmasta 
ja antoi Jumalan silmien 
edessä todistuksen työn ar
vosta. Näin ’’työ on liitetty 
ihmiseksitulon salaisuu
teen ja siitä on tullut lunas
tuksen työkalu”.

Pyhän Joosefin kautta 
ahkeruuden hyve sai uutta 
sisältöä ja jokapäiväinen 
elämä pyhittyi. Hän on nöy
ryyden esikuva ja todiste sii
tä, ettei elämässä tarvita 
suuria asioita vaan että vält
tämättömiä ovat vain yleis
inhimilliset, teeskentele
mättömät mutta samalla to
delliset hyveet.

na. Willibrord ätervände tili 
Frisland och predikade med 
sina bröder med god effekt 
pä det omräde frankerna 
erövrat. Rätt snart sände Pip
pin honom pä en ny resa tili 
Rom. Med sig hade han den- 
na gäng ett brev i vilket Pip
pin bad päven viga Willib
rord till biskop i omrädet. 
Den 22 november, Cecilia- 
dagen, vigde päven honom i 
den heliga Cecilias kyrka. 
Willibrord ätervände snabbt 
och byggde i Utrecht Vär 
Frälsares kyrka till katedral át 
sig. Den hade han sedan som 
sitt biskopssäte. Nägra är 
señare künde han tack vare 
donationer av Pippin och en 
abbedissa Irmina grunda klo
stret Echternach i Luxen- 
burg. Detta blev ett viktigt 
centrum för hans verksam- 
het.

Willibrord gjorde en 
gäng en missionsresa anda 
till Danmark men med klent 
resultar. Pá hemvägen land- 
steg han pá ön Walcheren, 
där hans mänskokärlek och 
tälamod fick mänga att ta 
emot dopet. Under det besö- 
ket förstörde han en avgudas- 
taty. Dennes präst anföll i 
raseri men Willibrord kom 
undan och for hem tili Ut
recht. Är 714 fick han döpa 
Karl Martells son. Pippin 
den lille, sedermera far till 
Karl den store.

Är 715 lyckade kung Rad
bod ätererövra den del av 
Fristen som han förlorat ät 
frankerna och gjorde om in
tet mycket av Willibrords ar- 
bete. Han brande kyrkor, dö- 
dade missionärer och fick 
mänga att avfalla. Willibrord 
drog sig tillbaka för en tid 
men efter Radbods död är

I detta skede fick han den 
helige Bonifatius till hjälp 
frän England. Denne till- 
bragte sina tre första är pä 
kontinenten i Frisland in- 
nan han fortsatte till Tysk- 
land. - Med sin verksamhet 
lyckades Willibrord sprida 
kristendomen i vida delar av 
norra Holland, trakter som 
ej tidigare berörts av missi- 
onsverksamhet. Han kallas 
därför ofta med skäl friser- 
nas apostel.

Sedan Willibrord grun- 
dat Echternach hade han för 
vana att dä och dä dra sig till
baka dit för en reträtt och pä 
sin älderdom blev han been
de där. Där dog han vid 81 
árs álder, den 7.11.739 och 
blev begraven i klosterkyrkan 
som sedan dess varit ett mäl 
för vallfärder.

M ä r ta  ä m in o f f

Kalkutan

Rakkaat kristityt!

"Köyhät teillä on luonanne 
aina” (Mt 26:11). Näin Jee
sus vastasi apostoleille, jotka 
paheksuivat naista, joka oli 
voidellut Jeesuksen jalat hy
vin kalliilla öljyllä. Nämä Jee
suksen sanat ovat edelleen 
ajankohtaiset. Kaikkina ai
koina ja kaikissa yhteiskun
nissa on elänyt köyhiä ihmi
siä.

Köyhyyttä on yritetty 
poistaa eri tavoin siinä kui
tenkaan onnistumatta. Mo
nissa maissa tunnetaan yksi 
suurimmista epäonnistuneis
ta yrityksistä sekä sen pelot
tavat seuraukset, niin sanot
tu kommunistinen utopia. 
Kehittyneemmät maat yrittä
vät nykyään auttaa niin sa
nottuja kolmansia maita. 
Äpua on annettu valtavat 
määrät, mutta silti yhä mil
joonat ihmiset näkevät näl
kää. Myös sellaisissa rikkais
sa maissa, joissa sosiaaliturva 
on viety pitkälle, monet ih
miset elävät köyhyydessä ja il
man työtä. Näiden ihmisten 
auttamiseksi tehdään mo
nenlaisia taloudellisia, poliit
tisia ja sosiaalisia tutkimuk
sia. Valitettavasti kenenkään 
ei ole onnistunut vielä rat
kaista köyhyyden ja työttö
myyden ongelmaa.

Useimmat meistä eivät 
ole talouden asiantuntijoita 
emmekä me tiedä kuinka 
maailman köyhyys voidaan 
voittaa. Osallistuaksemme 
köyhyyden vastaiseen kam
panjaan ja köyhien auttami
seen meidän ei kuitenkaan 
tarvitse olla asiantuntijoita. 
Viimeisissä Pyhän istuimen 
asiakirjoissa on usein puhut
tu solidaarisuudesta - ei ai
noastaan kansojen välillä, 
vaan myös yksittäisten ihmis
ten välillä. Solidaarisuus ni
menomaan on evankeliumin 
mukaista. Se, joka toimii elä
mässään solidaarisesti, to
teuttaa koko evankeliumin 
läpäisevää rakkauden käskyä. 
Siellä, missä voitetaan itsek
kyys, missä luovutaan rikka
uksista ja missä todella toteu
tetaan solidaarisuutta - vain 
siellä on ihmisiä, joilla on 
riittävästi ruokaa syödäk
seen, ihmisiä, jotka eivät jää 
yksin köyhyyteensä kysy
mään missä todelliset kristi
tyt ovat.

Ihmisiin, jotka edellä 
mainitulla tavalla ovat elä
neet evankeliumia todeksi, 
kuuluu Kalkutan Äiti Teresa. 
Samaan aikaan, kun me vie
tämme tätä pyhää messua, 
hänet julistetaan autuaaksi 
Roomassa. Hän syntyi alba-
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Paimenelta

Piispamme saarna lähetyssunnuntaina
äiti Teresan autuaalcsi julistaminen ja paavi Johannes Paavali II:n juhla

nialaiseen perheeseen 26. 
elokuuta 1910 Skopjessa. 
Vuonna 1928 hän liittyi L o  
reton sisarien sääntökun
taan ja matkusti pian Inti
aan. Siellä hän näki köyhiä 
ihmisiä, jotka joutuivat kuo
lemaan epäinhimillisissä olo
suhteissa ja ilman läheisiä. 
Vuonna 1946 hän teki pää
töksen auttaa heitä. Voidak
seen toteuttaa päämääränsä 
hän perusti uuden sääntö- 
kunnan, Rakkauden lähetys- 
sisaret. Aluksi tämä sääntö- 
kunta toimi Kalkutassa. 
Pian se levisi kuitenkin myös 
muualle maailmaan. Neljä 
vuotta sitten Rakkauden lä- 
hetyssisaret saapuivat Suo
meen. Myös täällä he autta
vat vanhuksia, yksinäisiä ja 
sairaita ihmisiä.

Äiti Teresa kuoli Kalku
tassa 5. päivänä syyskuuta 
1997. Häntä ei julisteta autu
aaksi vain siksi, että hän on 
palvellut köyhiä. Hänet julis
tetaan autuaaksi, koska hän 
on elänyt pyhän elämän. 
Hän on rakastanut jumalaa, 
ottanut evankeliumin sano
man osaksi omaa elämäänsä 
ja toteuttanut urhoollisesti 
kristillisiä hyveitä. Hän uhra
si koko elämänsä Jeesukselle 
Kristukselle. Hän uhrasi sen 
myös ihmisille, niin kuin Jee
sus Kristus teki. Äiti Teresa 
painotti usein, että hänen 
laupeuden työnsä nousi us
kosta, rukouksesta ja adoraa- 
tiosta. Joka päivä hän vietti 
useita tunteja monstranssin 
ääressä ollakseen eukaristi- 
sen Kristuksen läsnäolossa. 
Hänen edessään, joka oli an
tanut itsensä ristiinnaulitta
vaksi ihmisten puolesta Äiti 
Teresa oppi rakastamaan ja 
palvelemaan pyyteettömästi.

Äiti Teresan palvelutyö 
köyhistä köyhimpien, sairai
den ja heikkojen ihmisten 
parissa antaa meille erityisen 
todistuksen tänään. Vaikka 
nykyään puhutaankin paljon 
ihmisoikeuksista, silti avutto
mia ihmisiä yhä halveksi
taan, riistetään ja tapetaan. 
Juuri siksi Äiti Teresa on yksi 
aikamme parhaista opettajis
ta. Hän tunnusti käytännön 
teoilla jokaisen ihmisen ar
von. Hänen viestinsä meille 
kuuluu näin: Solidaarisuus 
avuttomia ihmisiä kohtaan 
on heidän oikeuksiensa to
dellista tunnustamista ja 
kunnioittamista.

Yhdessä koko kirkon 
kanssa vietämme tänään 
myös pyhän isän, paavi Jo
hannes Paavali II paaviuden 
25-vuotisjuhlaa. Hän ei ole 
kuka tahansa ihminen. Pie
tarin viran haltijana hän on

kallio, jolle Jeesuksen Kris
tuksen kirkko on perustettu. 
Jos kysytään hänen johtoaja
tustaan tässä virassa Pietarin 
istuimella, voidaan epäile
mättä todeta, että hän kut
suu ihmisiä antamaan sydä
messään ensimmäisen sijan 
Jumalalle ja säilyttämään Ju
malalle paikan myös yhteis
kunnassa.

Johannes Paavali II kehot
taa usein puheissaan ja kir
jeissään avaamaan oven Jee
sukselle Kristukselle, hänen 
evankeliumilleen. Älkää pe
lätkö häntä. Jeesus Kristus ei 
tule tuomitakseen meitä, 
vaan lahjoittaakseen meille 
todellisen vapauden, vapaut
taakseen meidät pahan ja 
synnin orjuudesta, sovittaak
seen meidät Jumalan kanssa.

lahjoittaakseen meille katoa
mattoman onnen. Hän näyt
tää ihmiselle tien, joka joh
taa Jumalan luo. 
Se on totuuden tie, sillä Ju
malaa ei voi rakastaa, ellei 
kunnioita hänen lakiaan. Se 
on samalla rakkauden tie, 
joka perustuu itsensä anta
miseen. Rakkaus ilman sitä 
johtaa äkkiä itsekkyyteen. Se 
on myös ekumenian tie. Ha
jaannus kristittyjen kesken 
on osoims uskottomuudesta 
Jumalaa kohtaan, joka on 
kaikkien ihmisten Isä. Se on 
uskottomuutta myös Jeesusta 
Kristusta kohtaan, joka pe
rusti yhden kirkon ja joka on 
ihmiskunnan ainoa pelasta
ja.

Johannes Paavali II aset
tuu usein niiden ihmisten

puolelle, joiden oikeuksia ei 
kunnioiteta. Hän astuu esil
le maailmanrauhan puoles
ta, niiden ihmisten puolesta, 
jotka ovat vailla työtä ja joi
den perheet elävät köyhyy
dessä, naisten puolesta, joi
den arvo poljetaan maahan, 
lasten ja nuorten puolesta, 
joita vanhemmat tai kasvat
tajat ovat laiminlyöneet tai 
käyttäneet hyväkseen. Hän 
astuu esiin syntymättömien 
lasten puolesta, vanhuksien 
puolesta ja niiden sairaiden 
puolesta, joille ehdotetaan 
solidaarisuuden asemesta 
eutanasiaa. Hän ei tee komp
romissia arvostaessaan ih
miselämän pyhyyttä, koska 
elämä on Jumalan suurin 
lahja jokaiselle ihmiselle. Jo
hannes Paavali II esittää en-

syklikassaan ’’Evangelium 
Vitae” voimakkaan vetoo
muksen sanoessaan: ’’Ihmis
elämä kuuluu yksinomaan 
Jumalalle. Joka kohottaa kä
tensä ihmiselämää vastaan, 
hän kohottaa kätensä itseään 
Jumalaa vastaan.” (EV 9)

Me kiitämme Jumalaa tä
nään autuaasta Teresa Kal- 
kuttalaisesta ja paavi Johan
nes Paavali Ihsta. He ovat 
molemmat aikamme profeet
toja. He molemmat näyttävät 
meille, mitä evankeliumin 
todeksi eläminen merkitsee 
tänä päivänä.

+ JöZEF W r ö b e l  SCJ 
H e l s in g in  piispa

Rukous autuaalle 
Teresa Kalkuttalaiselle

Autuas Teresa Kalkuttalai- 
nen, pyrkiessäsi rakastamaan 
Jeesusta niin kuin kukaan ei 
häntä aikaisemmin ole rakas
tanut, sinä annoit itsesi ko
konaan hänelle kieltämättä 
häneltä mitään. Neitsyt Ma
rian tahrattomaan sydämeen 
liittyneenä sinä hyväksyit Jee
suksen kutsun sammuttaa 
hänen loppumaton rakkau
den ja sielujen janonsa ja si
nusta tuli hänen rakkauten
sa kantaja köyhistä köyhim- 
mille. Rakastavalla luotta
muksella ja täydellisesti an- 
taummalla sinä täytit hänen 
tahtonsa ja todistit siitä ilos
ta, joka tulee täydellisestä 
kuulumisesta hänelle. S in i 
olit niin läheisesti liittynyt

ristiinnaulittuun sulhaseesi 
Jeesukseen, että hän suostui 
jakamaan kanssasi sydämen
sä ruskan, jota hän tunsi ris
tillä riippuessaan.

Autuas Teresa, sinä lupa- 
sit jatkuvasti tuoda rakkau
den valoa maailman ihmisil
le. Rukoile meidän puoles
tamme, jotta mekin kaipai- 
simme Jeesuksen polttavan 
janon tyydyttämistä rakasta
malla häntä palavasti, jaka
malla hänen kärsimyksensä 
iloiten ja palvellen häntä ko- 
kosydämisesti veljissämme ja 
sisarissamme, erityisesti niis
sä, jotka ovat vähiten rakas
tettuja ja eniten hyljeksittyjä. 
Aamen.

Äiti Teresasta 
autuas Teresa 
Kalkuttalainen

Lähetyssunnuntaina 19.10. 
paavi Johannes Paavali 11 ju
listi autuaaksi Kalkutan äiti 
Teresan. Beatifikaatiomes- 
suun osallistui tarkistettujen 
arvioiden mukaan noin 
300.000 ihmistä, jotka olivat 
saapuneet paikalle eri puolil
ta maailmaa.

Autuaan Teresan muisto
päiväksi — hänen taivaallisek
si syntymäpäiväkseen — paa
vi määräsi syyskuun 5mnen, 
“katuojien pyhimyksen” 
kuolinpäivän. Selvästi liikut
tunut pyhä isä muistutti ylei
söä messussa, että “Neitsyt 
Maria oli aina äiti Teresan 
esikuva, sekä rukouksessa 
että lähetystyössä. Edistä
köön pyhä Neitsyt tämän 
uuden autuaan esirukousten 
kautta kasvuamme Jumalan 
ja lähimmäisten rakastami
sessa.”

Suomessa äiti Teresan au- 
tuaaksijulistamista juhlittiin 
monissa seurakunnissa mm. 
lukemalla samana päivänä 
piispamme kirjoittama saar-
na.

KATT/Zenit

Kaikista autuaan Teresa 
Kalkuttalaisen esirukous
ten avulla tapahtuneista 
ihmeistä tai suosioista 
pyydetään ilmoittamaan 
seuraavaan osoitteeseen: 
Postulation -  Piazza S. 
Gregorio ai Celio, 2 -  
00184 Roma.
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Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu su 9.45 missä latina 11.00 PÄÄMESSU
12.30 eri kielisiä messuja ja perhemessu 18.00 iltamessu ma, ke, pe 18.00 
messu ti, to 7.30 messu ke 17.30 ruusukkorukous pe 17.30 adoraatio ke, la
19.30 neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mu
kaan.

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. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30 
messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi, 
4. su saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu. 
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00 
ruusukkorukous to 18.00 adoraatio ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan 
rippitilaisuus.

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 9.15 morgonmässa pä svenska (mänadens sista söndag), 10.30 PÄÄMES
SU 18.30 iltamessu englanniksi (kuukauden 2. su missä latina) ma 07.30 aa
mumessu ti 18.30 iltamessu ke 07.30 aamumessu to 18.00 adoraatio 18.30 
iltamessu pe 07.30 aamumessu la 07.30 aamumessu.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36,40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti 
olavi@catholic.fi. Kotisivu pyhaolavi.webhop.org.

Su 10.30 PÄÄMESSU ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuis
ta puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jy
väskylän kirkossa yleensä; ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to
7.00, pe 7.00, la 8.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähkö
posti risti@catholic.fi. Kotisivu www.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 ruusukkorukous 10.30 PÄÄMESSU ti, to 7.30 aamumessu ma, ke, 
pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la 8.30 messu. Rippitilaisuus ennen mes
suja ja sopimuksen mukaan.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Kotisivu www.sci.fi/~stan. 
Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 tai 18.00 PÄÄMESSU kirkossa. Rippitilaisuus puolituntia ennen mes
suja ja sopimuksen mukaan.

Nasaretin Pyhän Perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. 
Kotisivu perhe@catholic.fi.

Su 11.00 PÄÄMESSU ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu ke, la 19.00 neokateku- 
menaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen mes
sua ja sopimuksen mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00.

Helsinki

Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunta

08.11. la 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu.
09.11. su kirkkovuoden 32. sunnun
tai, Lateraanikirkon vihkiminen: 9.45 
lat/ranska, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 
perhemessu, 18.00 iltamessu.
15.11. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 10.00 lasten- 
kerho, 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu.
16.11. su kirkkovuoden 33. sunnun
tai: 9.45 lat/engi, 11.00 PÄÄMESSU,
12.30 messu ruotsiksi, 16.00 messu 
Porvoossa, 18.00 iltamessu.
17.11. ma 18.30 informaatiokurssi 
seurakuntasalissa.
22.11. la 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu.
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnun
tai, Kristus, kaikkeuden kuningas:
9.45 lat/esp, 11.00 PÄÄMESSU,
12.30 messu venäjäksi, 16.00 mes
su Tikkurilassa, 18.00 iltamessu.
29.11. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.

---------------- Diaspora------------------
Porvoo 19.10., 16.11., 21.12. su
16.00
Tikkurila 26.10., 23.11., 28.12. su
16.00

Pyhän Marian seurakunta

8.11. la lauantaikurssi (parannuksen 
sakramentti), 9.30 messu ruotsiksi,
13.00 messu suomeksi, 18.00 ilta
messu
9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.00 PÄÄMESSU suomeksi, 11.30 
messu englanniksi/ Mass in English,
18.00 iltamessu
11.11. ti 19.00 srk-neuvoston kokous
15.11. la 18.30 iltamessu
16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:
10.00 PÄÄMESSU suomeksi, 11.30 
messu suomeksi ja vietnamiksi,
18.30 iltamessu
17.11. ma 14.00 maanantaiklubi
18.11. ti 19.00 Teresat
22.11. la 16.30 messu Riihimäellä,
18.30 iltamessu
23.11. kirkkovuoden 34. su, Kristus 
kaikkeuden kuningas: 10.00 PÄÄ
MESSU suomeksi, 11.30 messu 
saksaksi/ Messe auf Deutsch, 15.00 
messu Lohjalla, 18.30 iltamessu
24.11. ma 14.00 maanantaiklubi
29.11. la lauantaikurssi (parannuk
sen sakramentti), 9.30 messu ruot
siksi, 12.15 messu suomeksi, 18.30 
iltamessu

---------------- Diaspora------------------
Riihimäki 22.11 la 16.30 
Hanko 1.11. la 16.00 Täktomin kap
pelissa
Lohja 23.11 su 15.00 
Karjaa 30.11 su 16.00

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta

8.11. la 9.30 katekeesi Turussa,

13.00 perhemessu
9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, 
Lateraanikirkon vihkiminen, juhla:
10.30 PÄÄMESSU, 18.30 missä lati- 
na/English
15.11. la 12.00 katekeesi Raumalla,
16.45 katekeesi Porissa, 18.00 mes
su Porissa
16.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai:
10.30 PÄÄMESSU, 18.30 Mass in 
English
18.11. ti 19.00 Informaatiokurssi
22.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 
perhemessu
23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, 
Kristus kaikkeuden kuningas, juhla
pyhä: 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 
Mass in English

-----------------Diaspora
Ahvenanmaa 1.11. la 10.00 
Pori 15.11. la 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

7.11. pe 18.00 messu Kiteellä
8.11. la 9.45 uskonnonopetus Joen
suussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa
9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.30 PÄÄMESSU, Lateraanikirkon 
vihkiminen, juhla, 16.00 messu Mik
kelissä
15.11. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä 
messu
16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai;
10.30 PÄÄMESSU
22.11. la 9.45 uskonnonopetus Sa
vonlinnassa, 11.00 messu Savonlin
nassa
23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, 
Kristus kaikkeuden kuningas, juhla
pyhä: 10.30 PÄÄMESSU, 16.00 
messu Kuopiossa

-----------------Diaspora------------------
Kitee 7.11.; 12.12. pe klo 18.00 (ev.- 
lut. kirkko: Kappelintie 4)
Joensuu 8.11.; 13.12. la klo 11.00 
(uskonnonopetus alkaa klo 9.45), ja
26.12. pe klo 16.00 (ort. kirkon srk.- 
sali. Kirkkokatu 32)
Varkaus 8.11.; 13.12. la klo 16.00 
(ort. kirkko, Taipaleentie 26)
IVIikkeli 9.11.; 28.12. su klo 16.00 
(ev.-lut. tuomiokirkon krypta. Savilah
denkatu 20)
Savonlinna 22.11.; 27.12. la klo
11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 
9.45), (ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11)
Kuopio 23.11. su klo 16 ja 26.12. pe 
klo 11.00 (ort. tuomiokirkon srk.-sali, 
Snellmaninkatu 8)
Kajaani21.12.su klo 18.00

Lasten uskonnonopetus vuonna 
2003 (syyskausi):
30.8.; 20.9.; 18.10.; 15.11.; 20.12.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

8.11. la 9.30 katekeesi, 14.15 messu
9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, 
Lateraanikirkon vihkiminen, juhla
10.30 PÄÄMESSU
12.11. ke 19.00 iltamessu, 19.40 in-
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formaatiokurssi, Leena Kangas: ka
tolinen spiritualiteetti - mietteitä hen
gellisen elämän historiasta
15.11. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:
10.30 PÄÄMESSU, 14.00 messu 
puolaksi
23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, 
Kristus, kaikkeuden kuningas, juhla
pyhä: 10.30 kirkkomme vihkimispäi- 
vän juhlamessu
29.11 la 9.30 katekeesi, 14.15 mes
su

-----------------Diaspora------------------
Hämeenlinna (ort. seurakunnan 
seurakuntasali) 2.11.; 7.12. su 15.00 
Kauhajoki (kysy kirkkoherralta) 
Kristiinankaupunki; 30.10 17.30 
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 15.11
6.12. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 15.11.;
6.12. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappe
li) 15.11.; 6.12. la 12.00 
Vaasa (ort. seurakunnan seurakun
tasali) 15.11.; 6.12. la 16.00

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

6.11. to 18.00 iltamessu
7.11. pe 18.00 iltamessu
8.11. \a 13.00 lasten messu
9.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
11.00 PÄÄMESSU

. \o A8.00 \\tamessu
16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:
18.00 messu
20.11. to 18.00 iltamessu
23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai: 
Kristus, kaikkeuden kuningas: 18.00 
messu
27.11. to 18. iltamessu

Diaspora
Lahti (ort. kirkko) la 14-16 uskon
nonopetus, 1.11., 6.12., 3.1. la klo
16.00 messu
Lappeenranta (ort. kirkko) 16.11.,
21.12., 18.1. su klo 11.30 messu 
Hamina (Poitsila) 23.11., 28.12., 
25.1. klo 11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa 11-13, 
messu 13.00. Päivämäärät: 8.11.,
13.12., 10.1.
Uskonnonopetus Lahdessa: 6.12.,
3.1., klo 14-16. Messu klo 16.00. 
Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen 10- 
vuotisjuhla ja vahvistuksen sakra
mentti 14.12. klo 11.00

Kirkkoherran poissa ollessa Kouvo
lassa toimivat papit:
1.9.-31.10. isä Teemu Sippo SCJ, 
puh 050-5253917
1.11.-4.1.2004 isä Wieslaw Svviech 
SCJ, puh. 09-6877460

Nasaretin Pyhän Perheen 
seurakunta

8.11. la 11.00 uskonnonopetus kou
lulaisille.
9.11 kirkkovuoden 32. sunnuntai, La- 
teraanikirkon vihkiminen, juhla:

11.00 PÄÄMESSU, 17.00 messu 
Torniossa.
13.11. to 19.00 sanan jumalanpalve
lus ortodoksisessa kirkossa.
15.11. la 11.00 uskonnonopetus kou
lulaisille.
16.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai,
17.00 messu Torniossa.
22.11. la 11.00 uskonnonopetus kou
lulaisille.
23.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, 
Kristus kaikkeuden kuningas, juhla
pyhä: 11.00 PÄÄMESSU, 17.00 
messu Raahessa.

---------------- Diaspora---------
Raahe 23.11. su 17.00 
Rovaniemi 2.11. su 18.00 
Tornio 9.11.; 16.11.su 17.00

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09- 
8557148. Su 11.00 liturgia, kirkko
kahvit. To, pe 9.00-18.00 ikonimaa- 
lauksen opetusta.

Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09) 
2416095, fax (09) 5885157. Sähkö
posti 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 kirjalli
suutta, kortteja, uskonnollisia esinei
tä ja lahjatavaroita.

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel
sinki. Puh. 0208350751, fax 09- 
650715. Sähköposti info@catholic.fi. 
www.catholic.fi

Stella Maris

Sirkkoontie 22,09630 Koisjärvi. Puh. 
019-335793, fax 019-335892. 
7.-9.11. Ekumeeninen retretti 
21.-23.11. Reträtt: A. Piltz OP

Studium Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
09-660901, fax 09-68712244. Email: 
studium.catholicum@catholic.fi 
Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin 
klo 14-18.
Avoimet ovet lauantaina 8.11. klo
15.00-18.00. Klo 15.30 teologian toh
tori Talvikki Mattila puhuu aiheesta: 
Esikuvia ja ihanteita - maallikot Mat
teuksen evankeliumin näkökulmas
ta. Keskustelua ja kahvitilaisuus. Sa
malla on mahdollisuus tavata domi- 
nikaani-isät Axel Carlberg, Antoine 
Levyjä Pascal-Rene Lung. Ilta päät
tyy n. klo 17.30 yhdessä laulettuun 
vesperiin. Tervetuloa! Dominikaa- 
niyhteisö ja Studium Catholicum.

Suonien Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. 
Puh 09-1357998, fax 09-68423140. 
HUOM! Katunumero on muuttunut! 
Sähköposti info@caritas.inet.fi. 
www.caritasfinland.fi

Caritaksen marrasmarkkinat 23.
11. 2003 osoitteessa Mäntytie 19, 
00270 Helsinki. Ruokaa, juomaa, 
uuden ja vanhan tavaran myyntiä, 
arpajaiset! Tervetuloa!

TAPAHTUMIA

Pyhän Henrikin Seura

Retretti 22.11. la, johtaa isä Teemu 
Sippo SCJ. Alkaen klo 10.00 Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja seurakun
tasalissa. Osallistumismaksu 15 eu
roa, joka on ruokailun ja iltapäiväkah
vin hinta. Sitovat ilmoittautumiset 
Marian seurakunnan pappilaan
13.11. mennessä ruokatilausten 
vuoksi. Puh. 09-2411633. Ooppera
25.11. ti klo 19.00 Suomen Kansal
lisoopperan La Traviata - loppuun
myyty.

Joulukonsertti Jucundare Jugiter - 
kirkkokonsertti Pyhän Henrikin ka
tedraalissa la 20.12.2003 klo 16 al
kaen. Iki-ihanaa Piae cantiones -mu
siikkia Suomesta ja muualta. Ohjel- 
malippu 8 euroa. Tervetuloa mukaan 
ystävinesi! Tuotto käytetään seura
kunnan hyväksi.
Iloiset karnevaalit la 24.1.2004 al
kaen iltamessun jälkeen n. klo 19.00 
Pyhän henrikin katedraaliseurakun- 
nan seurakuntasalissa. Ruokatarjoi- 
lua, musiikkia ja muuta hauskaa oh
jelmaa, myös arpajaiset (ota mukaan 
2 euron kolikoita). Liput 18 euroa, si
sältää ruoan. Sitovat ilmoitukset 
Henrikin pappilaan 16.1.2004 men
nessä,

Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b 
A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille.

Torsdagen 20.11. kl. 18 mässa 
tili minne av AC:s aviidna, kl. 18.30 
talar dominikanfader Anders Piltz 
om “Tio teser om Jesus Kristus”./An
ders Piltzin esitelmä ruotsiksi Kym
menen teesiä Jeesuksesta Kristuk
sesta.

Torstaina 11.12. klo 18.30 yleisvi
kaari Tuomo T. Vimpari selostaa 
väitöskirjansa aihetta Katolinen kirk
ko oikeushenkilönä Pohjoismaissa - 
kanonisia ongelmia ja tulevaisuuden 
näkymiä / generalvikarie fader Tuo
mo T. Vimpari om katolska kyrkans 
ställning enligt kanononisk rätt.

Maallikkofransiskaanit OFS

t Kokouspaikka on P. Marian 
srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Hel

sinki.
Torstai 13.11. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely: Fransiskaaninen 
näkökulma pyhäin yhteyteen. Ilta
messu klo 18.30.
Torstai 11.12. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely: "Ja Sana tuli li
haksi". Iltamessu klo 18.30.

Rakkauden lähetyssisaret

Adoraatio maanantaisin klo 18.00 ja 
pyhä messu perjantaisin klo 18.00. 
Tervetuloa! Kaarikuja 2 K 60, Kontu
la, Helsinki. Puh. 09-3403795.

Ursuliinisisaret

Ursuliinisisaret kutsuvat kaikki haluk
kaat mukaansa Retrettiin Stella 
Mansiin 27.-31.12.2003. Teemana 
on kutsu pyhyyteen pyhän Ursulan 
hengessä. Retretin pitää isä Frans 
Voss SCJ.
Ilmoittautumiset Stella Marisiin, puh. 
019-335793. Retretin hinta 100 eu
roa.

Adventti- ja joululauluja

Kolmantena adventtisunnuntaina 
Laetare- (Iloitkaa!) sunnuntaina 14.
12. klo 17.00 lauletaan perinteisesti 
Pyhän Marian kirkossa erikielisiä ad
ventti- ja joululauluja. Tule mukaan 
laulamaan yhdessä koko seurakun
nan kanssa! Tai kokoa ystäviäsi, tule 
perheesi kanssa ja ilahduttakaa lau
lamalla adventti-tai joululaulu omal
la äidinkielellänne! Ryhmät voivat il
moittautua pappilaan puh. 2411 633 
tai suoraan kanttorille Ann-Catrin 
Wulffille sunnuntaisin kirkkokahvilla.

Tredje söndagen i advent, Laeta- 
re- (Gläd dig!) söndagen 14.12 kl.
17.00 sjungs traditionellt advents- 
och julsänger pä olika spräk i S:ta 
Maria kyrkan. Kom med och sjung 
tillsammans med hela församlingen! 
Eller samIa dina vänner, kom med 
din familj och gläd oss med att 
sjunga 1 advents- eller julsäng pä ert 
eget modersmäl! Grupperna fär an- 
mäla sig tili prästgärden tel. 2411 
633 eller direkt tili kantor Ann-Catrin 
Wulff pä söndagar vid kyrkokaffet.

Catholic Students' Club

Changed schedule for the rest of this 
year! Rosary and Holy Mass at
18.00 in St. Henry's Cathedral on the 
following Tuesday evenings:
Nov. 11, Nov. 25, Dec. 2 Bishop,
Dec. 9 pikkujoulu
More info: Mrs Pilvi Listo-Tervaportti,
tel. 040-5296576, plisto@siba.fi, or
rev. Manuel Prado, tel. 09-611643,
manuel.prado@sci.fi.

Seurakuntien ja yhdistysten il
moitukset seuraavaan leh
teen ajalle 26.11.-17.12. on
toimitettava viimeistään 12 
.11. mieluiten sähköpostitse 
osoitteeseen

info@ catholic.fi
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Juhlimme pyhää isää

Paavi Johannes Paavali II, 
lyhyt elämänkerta

K arol Jozef \Vojtyla , joka 
on paaviksi valitsemisestaan 
lähtien lokakuusta 1978 tun
nettu nimellä Johannes Paa
vali II, syntyi 18.3. vuonna 
1920 Wadowicessa, pikku
kaupungissa, joka on 50 ki
lometrin päässä Krakovasta. 
Hän oli K arol Wojtylalle ja 
Emilia Kaczorovvskalle syn
tyneistä kahdesta pojasta 
nuorempi. Perheen äiti kuo
li vuonna 1929. Vanhempi 
veli Edmund, joka oli lääkä
ri, kuoli vuonna 1932 ja evp. 
upseeri-isä vuonna 1941.

Hän sai ensikommuuni- 
on yhdeksän ikäisenä ja vah
vistuksen sakramentin 18- 
vuotiaana. Valmistuttuaan 
Marein ta-lukiosta
Wadowicesta hän kirjoittau
tui Krakovassa sijaitsevaan 
Ja g ie llo n ic a -y lio p isto o n  
vuonna 1938 sekä näytelmä- 
kouluun.

Natsimiehittäjät sulkivat 
yliopiston vuonna 1939, ja 
nuoren Karolin oli mentävä 
töihin louhokseen (1940- 
1944) ja sitten Solvayn kemi
antehtaaseen elättääkseen it
sensä ja välttääkseen pakko
siirron Saksaan.

Vuonna 1942, pappiskut- 
sumuksestaan tietoisena, 
hän meni opiskelemaan Kra- 
kovaan maanalaiseen semi
naariin, jota piti Krakovan

arkkipiispa, kardinaali 
Adam  Stefan Sapieha. Sa
maan aikaan Karol Wojtyla 
oli yksi niinikään maanalai
sen Rapsodiateatterin jäse
nistä

Toisen maailmansodan 
jälkeen hän jatkoi opinto
jaan uudelleen avatussa Kra
kovan seminaarissa, sekä Ja- 
giellonica-yliopiston teologi
sessa tiedekunnassa aina 
Krakovassa saamaansa pap
pisvihkimykseen saakka 1.11. 
1946.

Pian tämän jälkeen kardi
naali Sapieha lähetti hänet 
Roomaan, jossa hän työsken
teli ranskalaisen dominikaa
nin Garrigou-Lagrangen oh
jauksessa. Hän valmistui teo
logian tohtoriksi vuonna 
1948 aiheenaan usko pyhän 
ristin Johanneksen teoksissa. 
Näihin aikoihin hän käytti 
lomansa Ranskassa, Belgias
sa ja Hollannissa asuvien 
puolalaisten sielunhoitoon.

Vuonna 1948 hän palasi 
Puolaan ja toimi useiden 
Krakovan seurakuntien kirk
koherrana sekä yliopisto- 
opiskelijoiden kappalaisena 
aina vuoteen 1951, jolloin 
hän hän tarttui uudelleen fi
losofian ja teologian opintoi
hinsa. Vuonna 1953 hän 
puolusti väitöstään “Arvioin
tia mahdollisuuksista perus

taa katolinen etiikka Max 
Schelerin eettiseen järjestel
mään” Lublinin katolisessa 
yliopistossa. Myöhemmin 
hänestä tuli Krakovan pap
pisseminaarin sekä Lublinin 
yliopiston teologisen tiede
kunnan moraaliteologian ja 
sosiaalietiikan professori.

4.6. 1958 paavi Pius XII 
nimitti hänet Krakovan apu- 
laispiispaksi johon virkaan 
hänet vihki arkkipiispa Bazi- 
ak 28.9. 1958 Wawelin ka
tedraalissa Krakovassa.

Paavi Paavali VI nimitti 
hänet Krakovan arkkipiis
paksi 13.1.1964 ja kardinaa
liksi 26.6.1967.

Arkkipiispa Wojtyla osal
listui arvokkaalla panoksella 
Vatikaanin II konsiiliin 
Gaudium et spes -konstituu
tion (Kirkko nykymaailmas
sa) valmisteluun. Tämän 
ohella hän osallistui piispain
synodin istuntoihin.

Paavi on julkaissut kolme 
kirjaa: ”Uskalla toivoa” 
(1994), “Gift and Mystery: 
On the 50th Anniversary of 
My Priestly Ordination” 
(1996) and “Roman Tryp- 
tych - Meditations”, a book 
of poems (2003).

Kukaan muu paavi ei ole 
kohdannut niin monta ih
mistä kuin Johannes Paavali 
IL

Paavi Johannes Paavali ll:n  
pontifikaatti numeroina

Apostoliset matkat

Italian ulkopuolelle 102
Itahassa (Rooman ja Castelgandolfon ulkopuoletta) 143
Rooman hiippakunnassa
- niistä Rooman seurakunnissa 301

Tärkeimpiä dokumentteja

Kiertokirjeitä
Apostolisia kehotuskirjeitä
Apostolisia konstituutioita
Apostolisia kirjeitä
Motu proprioita
Puheita apostolisilla matkoilla

Autuaaksi' ja pyhäksijulistamisia

Autuaaksij ulistamisia
' seremonioita
- marttyyreitä
- tunnustajia 
'yhteensä

Pyh^ijulistamisia 
' seremonioita
- marttyp^eitä 
' tunnustajia
- yhteensä

740

14
14
11

42
28

2409

142
1031
284

1315

50
402

74
476

Vertailun vuoksi: Paavi Klemens VIILsta alkaen (paavi
na 1592-1605) ennen nykyistä paavia suoritettiin 302 ka- 
nonisaatiota.

(Kardinaali)kotisistoreja
- Kardinaalien luomista varten 9, yhteensä 232 katdinaa- 
lia, joista yksi in pectore
- kafdinaalikollegion täysistuntoja 6

Piispaksivihkimisiä 321 

Kasteita
- lapsia 686
- aikuisia 808
- yhteensä 1494

Piispainsynodeja 15

Audiensseja ja poliittisten tahojen vierailuja
- valtionpäämiesten virallisia vierailuja 38
- valtionpäämiesten muita tapaamisia 700
- tapaamisia pääministerien kanssa 231

Yleisaudiensseja
-1080, niissä yhteensä yli 17 miljoonaa kävijää
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Tästä kaikki alkaa. Karol VVojtyla on valittu 16.10.1978 ensimmäiseksi ei- 
italialaiseksi paaviksi 455 vuoteen -  edellinen oli Hadrianus VI. Edessä on 
menestyksekäs ja arvaamattoman pitkä pontifikaatti joka osoittautuu jopa 
maailmanhistoriallisesti vaikuttavaksi.

Pisimmät pontifilcaatit 
kautta aikojen

Paavi Alku ja loppu Kesto

1 Pyhä Pietari 34 tai 37 V*

2 Autuas Pius IX 21.06.1846-07.02.1878 31 V 7 k k

3 Leo XIII 03.03.1878-20.07.1903 25 V 5 k k

4 Johannes
Paavali II 16.10.1978 25 vuotta

5 Pius VI 22.02.1775-29.08.1799 24 V 6  k k

6 Hadrianus1 09.02.772-25.12.795 23 V 10 k k

7 Pius VII 21.03.1800-20.08.1823 23 V 5 k k

8 Aleksander III 20.09.1159-30.08.1181 21 v11 k k

9 Pyhä Silvester 1 31.01.314-31.12.335 21 v11 k k

10 Pyhä Leo 1 29.09.440-10.11.461 21 V 1 k k

joista ensimmäiset tradition mukaan Antiokiassa ja 
viimeiset 25 vuotta Roomassa

Paavi päätti jatkaa
Paavi Johannes Paavali II teki 
lauantaina 18.10. johtaville 
katolisille prelaateille puhu
essaan selväksi, ettei hän aio 
luopua paaviudesta. Paikalla 
oli 25-vuotista pontifikaattia 
juhlistamassa kolmisensataa 
patriarkkaa, kardinaalia ja 
muita johtajia.

Ennalta valmistellun 
tekstin luki arkkipiispa Leo
nardo Sandri, menettely, jos
ta on tullut paavin julkisten 
puheiden suhteen sääntö. 
Paavi otti kuitenkin heiken
tyneestä puhekyvystään huo
limatta mikrofonin, ja pyysi 
prelaateilta henkistä tukea. 
’’Pyydän teitä jatkamaan ru
kouksianne puolestani, jotta 
voin täyttää tehtäväni kirk
koa kohtaan uskollisesti niin 
kauan, kuin Herra haluaa.”

Paavi rohkaisi kardinaale
ja ja muita prelaatteja pysy
mään uskossaan lujina sa
noen, ettei evankeliumin 
rohkea julistaminen saa ”mil- 
loinkaan vähentyä, vaan sen 
tulee jatkua viimeiseen hen
genvetoon”. Hän kehotti hei
tä varjelemaan ja säilyttä
mään keskinäisen yhtenäi
syytensä, jonka tulee perus
tua "täydelliseen opilliseen 
yksimielisyyteen”.

Yhtenäisyyden teemaa ke
hitellyt paavi muistutti, että 
kirkko ei voi täyttää tehtävä
nä maailman opettajana ja 
evankeliumin uskottavana 
julistajana, jos se ajautuu ha
jaannukseen. Maailman ka
tolisten johtajien on puhut
tava yhdellä äänellä, hän sa
noi.

Juhlapäivän m essussa kardinaalikollegion dekaani, uskonopin  kongregaation 
prefekti kardinaali Jo seph  R atzinger tervehti paavia näillä sanoilla:

Pyhä isä

Tarkalleen 25  vuotta sitten tänä samana hetkenä, sikstiiniläiskappeliin kokoontu
neet kardinaalit valitsivat Teidät pyhän Pietarin seuraajan virkaan. Te vastasitte 
'kyllä' armoon ja  painolastiin, jotka tuota tehtävää seuraavat. 25  vuotta sitten kardi
naali Pericle Felici, pyhän kollegion protodiakoni ilmoitti juhlallisesti Pietarinkir- 
kon aukiolle kokoontuneelle ihmisjoukolle: Habemus Papam. 25 vuotta sitten Autu- 
aaksijulistusten parvekkeelta käsin Te annoitte ensi kerran Urbi et Orbi -siunauksen 
ja  valloititte heti -  unohtumattomalla puheellanne -  roomalaisten sydämet, kuten 
myös niin monien muiden Teitä seuranneiden ja  kuunnelleiden ihmisten sydämet kaik
kialla maailmassa. Sanoitte tulevanne kaukaisesta maasta. Ymmärsimme kuitenkin 
heti, että usko Jeesukseen Kristukseen, joka läpäisi Teidän sananne ja  koko olemuk
senne, ylitti kaikki etäisyydet: uskossa olimme kaikki lähellä toisiamme. Te olette 
antanut meidän kokea ensimmäisestä hetkestä lähtien tämän Kristuksen voiman, 
joka kaataa rajat ja  luo rauhaa ja  iloa.

Apostolisessa suksessiossa Jeesuksen Kristuksen sijaisena Te olette näinä 25  vuote
na väsymättömästi kiertänyt maailmaa. Te ette ole ainoastaan vienyt ihmisille Jeesuk
sessa Kristuksessa lihaksi tulleen Jumalan evankeliumia, kaikkien raja-aitojen ylitse, 
vaan olette myös kohdannut kaikki "hengelliset maanosat", jotka usein ovat kaukana 
toisistaan ja  toisilleen vastakkaiset. Siten olette tehnyt muukalaisista läheisiä, kau
kaisista ystäviä ja  raivannut tilaa maailmassa Kristuksen rauhalle (vert. Ef. 2: 17). 
Te olette kääntynyt nuorten ja  vanhojen, rikkaiden ja  köyhien, valtaapitävien ja  al
haisten puoleen. Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä seuraten olette osoittanut erityistä 
rakkautta köyhiä ja  sairaita kohtaan. Heille olette tarjonnut Jumalan totuuden ja  
rakkauden kipinän.

Te olette julistanut Jumalan tahtoa mitään pelkäämättä myös silbin, kun se on 
vastakkaista ihmisten ajatusten ja  tahdon kanssa. Apostoli Paavalin tavoin Te voitte 
sanoa, ettette ole koskaan pyrkinyt imartelemaan sanoillanne, ette koskaan saamaan  
kunniaa ihmisiltä, vaan huolehtimaan kipsistänne kuten äiti. Paavalin tavoin myös 
Te olette kiintynyt ihmisiin ja  olette halunnut tehdä heistä osallisia, ei vain evankeliu
mista, vaan myös omasta elämästänne (vert. 1 Tess. 2: 5-8). Te olette ottanut kan- 
taaksenne kritiikkiä ja  loukkauksia, herättäen siten kuitenkin kiitollisuutta ja  rak
kautta ja  kaataen vihan ja  asiattomuudet. Tänään voimme todeta, kuinka Te olette 
antautunut kokonaan evankeliumin palvelukseen ja  kaikkien käyttöön (2 Kor. 12: 
15). Elämässänne sana ’risti’ ei ole pelkkä sana. Te olette antanut sen haavoittaa 
sieluanne ja  ruumistanne. Paavalin tavoin myös Te aina kestätte kärsimyksen. Halu
atte siten maanpäällisessä elämässänne täyttciä Kristuksen ruumiin eli kirkon tähden 
sen, mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista (Koi. I: 24).

Pyhä isä, tänään koko kirkko kiittää Teitä 25 vuoden palveluksestanne. Teitä 
kiittävät myös monet ei-katoliset sisaret ja  veljet, hyvän tahdon ihmiset toisista uskon
noista ja  vakaumuksista. Tahdomme uskoa Teidät rukouksillamme meidän Herram
me loppumattomalle hyvyydelle. Hän juuri on kutsunut Teidät ja  johtanut Teitä koko 
vaelluksenne ajan. Me rukoilemme, että Hän antaisi Teidän tuntea myös tänä hetke
nä läsnäolonsa valon. Me tervehdimme Teitä vanhoilla kirkon rukouksen sanoilla: 
’Dominus conservet te et vivificet te et beatum te faciat in terra!’

Tämä todella on yksi autuaaksijulistus. Se riippuu myös -  tiedämme hyvin -  mei
dän kaikkien uskollisuudesta Teitä ja  Pietarin seuraajan tehtäväänne kohtaan. Mie
lihyvin käytämme tämän tilaisuuden vahvistaaksemme Teille uudelleen tahtomme 
pysyä ’cum Petro et sub Petro’ palvellessamme Kristusta ja  kirkkoa.

Näine mietteinemme sanomme Teille sydämemme pohjasta:
Paljon onnea, pyhä isä!
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Paavin ystävä 57 vuoden taitaa Icardinaalilcsi
Vastikään kardinaaliksi luo
tu belgialainen Gustaaf Joos 
tuntee pyhän isän 57 vuoden 
takaa. Joos ja Karol VVojtyla 
asuivat Rooman opintojensa 
yhteydessä samassa, belgialai
sessa pappiskollegiossa. Kar
dinaali Joos kertoo hänen ja 
tulevan paavin ensimmäises
tä tapaamisesta:

"Ensitapaamiseni tuol
loin vielä nuoren dogmatii
kan opiskelijan kanssa tapah
tui Roomassa. Pappisvihki- 
mykseni jälkeen huhtikuussa 
1946 olin juuri saanut vaati
mattoman tehtävän, kun esi
mieheni suureksi yllätyksek
seni kertoi minulle näin: 
Olemme päättäneet, että te 
lähdette Roomaan väittele
mään tohtoriksi kirkkolaista. 
Roomaan saavuin lokakuun 
lopussa 1946. Asuin siellä 
belgialaisessa pappiskollegi
ossa. Saman vuoden joulu
kuun 19. päivänä sinne käve
li sisään pienen kapsekkinsa 
kanssa myös Karol Wojtyla.” 

“Kahden vuoden ajan 
asuimme saman katon alla. 
Hän kirjoitti tohtorin väitös
tään dogmatiikasta Angeli- 
cumissa (dominikaanien yli
opistossa), minä taas olin 
ryhmämme ainoa kirkkolain 
opiskelija. Tuohon aikaan en 
puhunut hänen kanssaan 
paljon enempää kuin mui
denkaan kollegion asukkai
den kanssa. Johdin kyllä ta
lon kuoroa ja hän laului mie
lellään mukana. Silloin täl
löin illallisen jälkeen istuim
me kaikki yhdessä iloisesti 
viiniä maistellen. Lauloim
me yhdessä vanhoja lauluja."

Taitaisin
liotimaahan

Palattuaan takaisin kotimaa
hansa, Karol Wojtyla alkoi 
säännöllisesti muutaman 
kerran vuodessa kirjoittaa ys
tävälleen Gustaafille. Uusi 
kardinaali aikoo lahjoittaa 
kaikki jäljelle jääneet kirjeet 
Gentin hiippakunnan arkis
toon. Vasta Vatikaanin I I  kir
kolliskokous toi ystävykset 
uudestaan yhteen, mutta ei 
Roomassa. Kardinaali Joos 
muistelee:

"Kirkolliskokouksen ai
kaan, johon hän osallistui 
yhtenä 'konsiili-isistä', hän 
tuli kerran Flanderniin. Hän 
oli silloin jo piispa ja halusi 
tutustua Louvainin yliopis
toon. Minä puolestaan olin 
moraaliteologian ja kirkko
lain professori Gentin pap
pisseminaarissa. Hänellä ei 
ollut aikaa tulla Gentiin, ja 
siksi hän pyysi minua tapaa
miseen Louvainissa. Terveh
dimme toisiamme kuin van
hat ystävät."

'Vuonna 1973 Karol W o

Kardinaali Gustaaf Joos

jtyla kirjoitti minulla jälleen. 
Hänestä oli jo tullut Krako
van arkkipiispa. Hän kysyi, 
olisiko hänen mahdollista 
viettää lomansa minun pie
nessä pappilassani."

Rautaesiripun
taigana

Lomasuunnitelmat muuttui
vat, mutta Wojtyla ja Joos ta- 
pasivat pian lyhyesti Briigges- 
sä. Silloin Joos sai kutsun 
Puolaan. Vasta pari vuotta 
myöhemmin hän uskaltau
tui matkaan, rautaesiripun 
taakse:

"Matka oli ihmeellinen ja 
kauhistuttava. Silloin ym
märsin, mitä elämä jatkuvas
sa pelossa oikein tarkoittaa. 
Rautaesiripun takana en kos
kaan nähnyt hymyä ihmisten 
kasvoilla. Jokainen oli vaka
va ja kulki eteenpäin katso
matta ympärilleen. Puolassa 
tilanne oli kuitenkin vähän 
parempi. Mariankirkossa to
rin laidalla Wojtyla ehdotti: 
Tänään sinä konselebroit 
kanssani.' Mutta enhän 
minä osannut puolaa! Silloin 
hän sanoi: 'Ei se mitään, me 
vietämme messun latinaksi!' 
Päivä oli 15 elokuuta 1975. 
Tuolloin hän oli jo kardinaa
li. Jälleennäkeminen oli rie
mullinen."

Entä aavistiko Gustaaf 
Joos, että hänen opiskeluto
veristaan tulisi paavi?

"Totuus on se, että yksi 
seurakuntalaisistani kysyi 
minulta vähän ennen, miksi 
paaviksi valitaan aina italia
laisia. 'Miksei joskus jostakin 
muualta kotoisin olevaa?' Sa
noin hänelle, että tämä on 
vanha, hyvä traditio. Niin on 
paras. Mutta seurakuntalai
sen! tivasi yhä: 'Ettekö tunne 
muualta ketään, joka voisi 
tulla kysymykseen?' Silloin 
vastasin: 'Kyllä, tunnen yh
den. Hän asuu rautaesiripun 
takana. Siinä voisi olla yksi 
mahdollisuus: jos italialaista 
ei valita, silloin ehkä Karol 
Wojtyla.' 16. lokakuuta sama 
mies kiirehti suoraan eteeni 
ja sanoi: 'Karol Wojtyla on 
valittu paaviksi!'

'Tuohon aikaan minulla

ei vielä ollut televisiota. On
neksi yksi löytyi nopeasti, ja 
siitä saatoimme katsoa, kun 
uusi paavi esiintyi ensimmäi
sen kerran Pietarinkirkon

parvekkeella."
Pian paavin vanhat opis

kelutoverit saivat kutsun ys
tävänsä luo. "Konselebroim- 
me paavin kanssa ja söimme

Tuleva paavi kirjoitti tohtorinväitöskirjaansa Angelicumissa eli dominikaa
nien Paavillisessa pyhän Tuomas Akvinolaisen yliopistossa.

yhdessä illallista. Oli maalis
kuun viimeinen päivä vuon
na 1979. Lähdön hetkellä 
paavi sanoi minulle: 'Gus
taaf, tähän asti minä olen 
aina kirjoittanut sinulle en
sin. Nyt sinun on kirjoitetta
va minulle ensin. Minä vas
taan sitten.' Muut ihmetteli
vät näitä sanoja. Siitä lähtien 
olen kirjoittanut ensin paa
ville ja hän on vastannut mi
nulle aina."

"Talidon olla
yksinkertainen
pappi"
Pitkä kirjeenvaihtokaan ei 
antanut Gustaaf Joosille vi
hiä kardinaaliksi luomisesta. 
"Se oli varmaankin elämäni 
suurin yllätys! Kuitenkin ha
luan pysyä yksinkertaisena 
pappina. Mitäpä me kaikki 
olemme Jumalan edessä? Se 
on Hänen asiansa. Kun kuo
len, Hän kysyy minulta: 
'Mitä olet tehnyt minun puo
lestani?' Se on ainoa tärkeä 
asia. Kardinaalitkin voivat 
joutua helvettiin, jos he eivät 
ole tehneet tarpeeksi Jum a
lan puolesta. Siksi vaakuna
ni tunnuslause on 'Diliges 
Deum. Rakasta Jumalaa!'"

KATT/Kath.net

Dramaattinen murhayritys 1981
Turkkilainen MehmetAli 

Agca ampui paavia väkijou
kosta toukokuun 13. päivänä 
1981. Paavi loukkaantui mo
lempiin käsiin ja alavatsaan. 
Seurasi useita tunteja kestä

nyt leikkaus, jonka jälkeen 
Suomenkin tiedotusvälineis
sä siteerattiin tiedotetta, jon

ka mukaan paavin tila oli 
“vakava, mutta ei toivoton”. 

Paavi tapasi myöhemmin 
murhayrityksen tekijän, ja 

lähes 20 vuotta myöhemmin 
vuoden 2000 toukokuussa 
Ali Agca oli yksi paavin 80- 
vuotissyntymäpälvlen joh

dosta tervehdyksen lähettä
neistä.

Isä Robert de Caluwen Py
hän Henrikin kirkossa pitä
mästä saarnasta sunnuntai
na 17.5.1981, jolloin vietet
tiin pyhä messu murhayri
tyksen kohteeksi joutuneen 
Johannes Paavalin puoles
ta.

“Paavi Johannes Paavali ma
kaa tällä hetkellä sairaalas
sa ja lääkärit tekevät par
haansa hänen hyväkseen. 
Uutinen murhayrityksestä 
häntä vastaan on järkyttä
nyt monia. Ehkä monille 
on tullut hetki ajatella elä
män ja kuoleman syvempiä 
arvoja. Kaikki, mitä hänes

tä on kirjoitettu, tulee 
ikään kuin uuteen valoon. 
Sairaalassa makaa ihminen, 
joka on esimerkki meille 
kaikille velvollisuuden täyt
tämisestä, ihminen, joka 
on aina ottanut tehtävänsä 
vakavasti, ihminen, joka ih
misten ja Jumalan edessä 
on aina ollut rehellinen. 
Huolimatta siitä, mihin 
kirkkokuntaan kuulumme, 
voimme varmaan tällä het
kellä unohtaa, että meitä 
erottavat ihmisten heikkou
den, itsekkyyden ja tyhmyy
den johdosta pystytetyt 
muurit, ja yrittää nähdä hä
net ihmisenä, joka on anta

nut koko elämänsä ihmis
ten palvelukseen. Hän on 
meille kaikille esimerkki 
velvollisuuden täyttämises
tä. Hän on kristitty, jonka 
rakkaus on vilpitön, ihmi
nen. joka etsii ratkaisua 
moniin nyky-yhteiskunnan 
vakaviin ongelmiin. Se, että 
hän, joka haluaa tehdä hy
vää kaikille ihmisille, on 
joutunut julmalla tavalla vi
han kohteeksi, pakottaa 
meidät ajattelemaan Raa
matun sanoja: ‘Autuaita 
olette te, kun ihmiset mi
nun tähteni solvaavat ja vai
noavat teitä.’”

Fides 6/1981

12 - Fides 12/2003



Juhlimme pyhää isää

Paavin vierailu Pohjolassa 1.-10.6.1989
Suomalaiset -  älkää menettäkö toivoanne! Olkaa lujia 
uskossanne ja runsaskätlsiä rakkaudessanne!"

f' :

Vierailunsa aii<ana pyhä isä sai nauttia piispa Paul Verschurenin ja suomalaiskansallisesta vieraanvaraisuudesta.

Kesäkuu vuonna 1989 oli 
merkkipaalu katolisella kir
kolla kaikissa Pohjoismaissa. 
Ensi kertaa historiassa paavi, 
Rooman piispa, teki vierai
lun lähes läpensä protestant
tiseksi muuttuneeseen Poh
jolaan. Suomessa pyhän isän 
vierailu kesti kolmatta päi
vää: 4 .-6 . kesäkuuta. Katoli
sen paikalliskirkon elämään 
tutustumisen ja sen tukemi
sen lisäksi paavi luonnollises
ti tapasi sekä ortodoksisen 
että luterilaisen kirkon joh
toa.

Suomen katolilaisten var
sinainen kohtaaminen yli
paimenensa kanssa tapahtui 
Helsingin jäähallissa, josta 
oli tilaisuutta varten luotu 
arvokas ja juhlava ’’katedraa
li” . Messun aikana pyhä isä 
jakoi yhdessä kahden kardi
naalin ja kahden piispan 
kanssa vahvistuksen sakra
mentin.

Ennen matkansa jatkoa 
paavi ehti vielä tervehtiä 
hiippakunnan vanhuksia ja 
sairaita lämminhenkisen ru-

koushetken yhteydessä Py
hän Henrikin katedraalissa. 
Hän päätti rukoushetken py
hän Henrikin virren järkky
mätöntä turvallisuutta ilmai

seviin sanoihin: ”Niinpä 
kansa Suomen maan, iloitse, 
kun kerran katoliseks’ ar
mossaan sun teki sana Her
ran”, ja lisäsi: "Suomalaiset -

älkää menettäkö toivoanne! 
Olkaa lujia uskossanne ja 
runsaskätisiä rakkaudessan-
ne!I”

KATT

JOHANNES PAAVALI I I
Johannes Paavali II Pohjo
lassa -kuvakirjaa saa tilata 
Katolisesta tiedotuskeskuk
sesta postiennakolla nyt 
tarjoushintaan 8 euroa + 
postituskulut. Kirja on noin 
A4-kokoinen, nelivärinen ja 
80-sivuinen.

Tilaukset
Puh. 0208 350751
Sähköposti
info@catholic.fi.

Paavi
Johanna?
On olemassa keskiaikaisia le
gendoja naispaavista. Tänä 
päivänä tutkijat ovat poik
keuksetta sitä mieltä, että ky
seessä on pelkkä legenda ja 
että - huolimatta paavinval- 
lan tuulisuudesta senaikai
sessa maailmassa - kaikki 
paavit ovat sentään olleet 
miehiä.

Yksi legendoista kertoo, 
että Johanna-niminen nai
nen olisi paavi Victor III:n 
kuoleman jälkeen vuonna 
1087 onnistunut nousemaan 
paaviksi. Sitä ennen hän oli 
jo onnistunut mieheksi pu
keutuneena saamaan pappis- 
ja piispanvihkimyksen sekä 
kardinaalin arvon. Johanna 
jäi kuitenkin kiinni, kun hän 
synnytti lapsen noustessaan 
ratsun selkään. Saman tien 
petoksesta raivostuneet kan
sanjoukot ottivat hänet kiin
ni ja lopulta kivittivät hänet 
kuoliaaksi.

Renessanssin yli legenda 
paavi Johannasta oli -  moni
na eri versioina - laajalti hy
väksytty. Monet protestantit 
käyttivät tilannetta hyväk
seen propagandistisiin tar
koituksiin. Vasta 1500-luvun 
puolivälissä alkoi kuitenkin 
voimistua kanta, jonka mu
kaan kysymyksessä ei ole to
siasia, vaan taru. Ranskalai
nen protestantti David Blon- 
del (1590-1655) lopulta 
osoitti tutkimuksissaan, jot
ka hän julkaisi 1647 ja 1657.

Nykyään legendan toden
peräisyyteen ei usko enää 
kukaan. Ei ole olemassa mi
tään samanaikaista eikä uu
dempaa historiallista lähdet
tä, joka voisi osoittaa, että 
paavi Johanna mahtuisi jo
honkin legendojen mukai
seen kohtaan paavien luette
lossa. Legendan alkuperä löy
tynee roomalaisista kansan
tarinoista. -MT

Lähteenä käytetty mm. teos
ta J. N. D. Kelly: The Oxford 
Dictionary of Popes. Oxford 
University Press, 1986.

Legenda irtoaa historiallisista ke
hyksistään ja elää taiteessa itse
näisenä - paavi Johannastakin 
kiijoitetaan yhä.
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Artikkeleita

Nya Cecilia
1 Stockholms stift har man 
redan under ett par ârs tid 
arbetat med en ny katolsk 
sângbok/psalmbok, som 
högst antagligen ocksâ kom- 
mer att heta Cecilia. Ledare 
för arbetsgruppen är docen- 
ten vid Uppsala universitet 
Anders Ekenberg. Hans hö- 
gra hand är kantorn i Stock
holms domkyrka Elisabeth 
von Waldstein. Till arbetsg
ruppen hör ocksâ fader An
ders Piltz OP, välkänd teo- 
log och författare. Dessutom 
är Tore Sverredal anställd pä 
halvtid och jobbar just nu 
med musikgranskning och 
korrekturläsning. Övriga 
medlemmar i gruppen är 
Orebro-organisten U lf Sa- 
muelsson, domkyrkoorga- 
nisten i Linköping Lars 
Aberg samt undertecknad. 
Da Anders Ekenberg för 
snart ett är sedan tog kontakt 
och undrade om jag ville vara 
med i arbetsgruppen svarade 
jag med glädje ja. Samarbete 
är alltid ömsesidigt fruktbart 
och givande pä mänga sätt.

Ocksä vär generalvikarie 
fader Tuom o T. Vim pari 
blev glad över samarbetet 
med Stockholms stift och 
genom hans medverkan har 
biskop Arborelius och bis
kop Wrobel bada gett sitt 
samtycke tili att jag nu offi- 
ciellt är medlem i gruppen 
som représentant för katols
ka kyrkan i Finland. Detta 
samarbete kom mycket lägli- 
gt. Ungefär samtidigt som 
arbetet med den nya Cecilia
- boken päbörjades i Sverige, 
bad nämligen fader Jan 
Aarts SCJ mig göra en ny fin
landssvensk, fortfarande

högst inofficiell katolsk säng- 
bok, närmast för S:ta Maria 
församlingens behov. Den 
gamla “Lova Herren”-boken, 
som pä 1970-talet gjordes av 
Ilse Hartmann, var verkligen 
uttjänt. Fader Jan har alltid 
haft en god blick för arbete 
som är tili uppbyggelse för 
kyrkan och den enskilda för- 
samlingen. Och eftersom 
han ocksä hyste en stor kär- 
lek tili musik - framför allt 
kyrkomusik - och pä allt sätt 
stödde vär församlings musi- 
kliv, tog jag mig gärna an den 
här utmaningen. Jag började 
sammanställa material för en 
ny sängbok med arbetsnam- 
net “Laudamus”. Samlingsar- 
betet tog närmare tvä är. Jag 
gick igenom allt som sjungits 
tidigare pä svenska i värt 
Stift, dessutom försökte jag 
hitta sä mycket gemensam 
repertoar som möjligt främst 
bland sängerna i finska Can
tate. Och slutligen ville jag 
berika vär kyrkomusiktraditi- 
on med litet ny repertoar ur 
Cecilia och andra svensks- 
präkiga källor. Jag gick igen
om alla tillgängliga mässor 
och liturgisk musik och kom- 
ponerade en del själv. När 
materialet var sammanställt 
skickade jag ett exemplar av 
sängboksförslaget till olika 
personer i stiftet för att fä res- 
pons. Först och främst fick 
biskop Verschuren ett 
exemplar men av honom fick 
jag tyvärr ingen respons dä 
han redan var sä pass sjuk. 
Kyrkoherden, fader Jan gav 
mycket värdefulla räd, han är 
ju rätt förtrogen med det 
svenska spräket. S:ta Maria 
församlingens Grand Lady

Märtha Aminoff och stiftets 
diakon Krister Korpela gav
nyttiga kommentarer främst 
beträffande teologin. Och 
Caterina Stenius gav ytter- 
ligare feedback angäende 
musiken.

Slutligen fanns ocksä ett 
sängboksförslag tillgängligt i 
S:ta Maria kyrkan och för
samlingens musiker och kyr- 
kokörsmedlemmar fick föra 
fram sinä äsikter. Sedan blev 
det dags för renskrivningen, 
som krävde en hei del tid och 
arbete.

Vid den här tidpunkten 
fick jag kännedom om att ar
betet med nya Cecilia i Sveri
ge inletts. Nu kan man ju 
ställa frägan varför vi fin- 
landssvenska katoliker inte 
direkt använt Cecilia (vilket 
jag har förstätt att man gör i 
kapellet i Jakobstad). Men dâ 
fallet ju hela den finlandss- 
venska och finländska reper- 
toaren bort! Det finns inte 
en enda psalm av t.ex. Sibe
lius, Maasalo, Madetoja, 
Sulo Salonen eller Kaj-Erik 
Gustafsson i Cecilia. Rune- 
bergs och Topelius texter 
finns däremot representera- 
de, men tonsättningarna är 
ofta tyska. I Sverige sjunger 
man ocksä en del andra psal- 
mer, mässor och annan litur
gisk musik som vi inte kan
net tili här i Finland. Det är 
ju betydligt viktigare att vi 
finlandssvenskar följer den 
finländska traditionen än 
den rikssvenska, vi är dock 
medlemmar i katolska kyr
kan i Finland!

Är 2001 höll docent An
ders Ekenberg en oerhört 
intressant kurs i gregoriansk

säng i S:ta Maria kyrkan. 
Kursen ordnades i samarbe
te med Sibelius-Akademins 
kyrkomusikavdelning. An
ders Ekenberg är en mycket 
erkänd teolog och kyrkomu- 
siker längt utanför Sveriges 
gränser, sä jag hade ju hört 
om honom och bl.a. bekan- 
tat mig med hans bok “Den 
gregorianska sängen. Teori- 
historia-praxis.” Men vid den 
här kursen blev jag person- 
ligen närmare bekant med 
honom. Och det var den här 
kursen som gav upptakten 
tili samarbetet inom kyrko- 
musiken mellan vära stift.

Den 24.9 deltog jag förs
ta gängen i den svenska ar- 
betsgruppens möte i Stock
holm och blev emottagen 
med öppna armar. Jag hade 
nägra veckor innan skickat 
materialet tili “Laudamus” ät 
docent Ekenberg sä att han 
kunde bekanta sig med det. 
Materialet rönte stor upps- 
kattning. Det här innebär att 
nya Cecilia kommer att bli 
en svensk - finlandssvensk 
sängbok/psalmbok. Där 
kommer att ingä en hei del 
av den finlandssvenska kyr- 
kosängskatt och liturgiska 
musik som sjungs här i värt 
stift och följaktligen kommer 
värt stift att ha stor nytta och 
glädje av boken. Nya Cecilia 
plañeras utkomma tili 
pingsten 2005. Det finns 
ännu mycket arbete förrän 
boken är färdig att sändas tili 
tryckeriet. Tili mina uppgif- 
ter hör, förutom att ta fram 
vär finlandssvenska kyr- 
kosängstradition, ocksä att 
att komponera ett antal psal- 
tarpsalmer. Men i det ge-

mensamma arbetet ingär, fö
rutom sammanställning av 
sängboken, ocksä en ackom- 
panjemangsbok och CD- 
inspelningar av hela materia
let. Och det är klart att det 
krävs mycket för att fä tili 
ständ en dylik officiell ka
tolsk psalmbok.

Monsignor Lars Cavallin 
skriver: “ Vi är glada över att 
Helsingfors stift vill vara med 
i denna stora satsning och ... 
ge sitt bidrag. Förhoppnings- 
vis kan boken dä den kom
mer ut ... förses med bäde 
biskop Wrobels och biskop 
Arborelius gemensamma fö- 
retal och respektive signatu- 
rer sä att den kan nä hela det 
svenska spräkomrädet!”

Tili sist vill jag kort berät- 
ta om det unika kyrkomusi- 
kaliska projekt som nyss 
päbörjats inom katolska kyr
kan i Sverige. Den här hös- 
ten har där nämligen startat 
en tre-ärig katolsk kyrkomu- 
siker-utbildning med 20 del- 
tagare frän största delen av 
Sverige. Jag kan bara gratule- 
ra Stockholms stift tili detta 
fantastiska arbete den katols
ka kyrkomusiken tili from- 
ma! Det är minsann inte 
manga länder i världen som 
har en sädan utbildning.

Projektet har hittills utfal- 
lit mycket väl, sä Anders 
Ekenberg häller redan nu pä 
och planerar för en fortsätt- 
ning...

A n n -C a t r in  W u l f f

KANTOR 1 S:TA M a RIA KYRKAN

Juhlimme pyhää isää

Karol Wojtylan nuoruu- 
denystävä ennusti, että hä
nestä tulisi paavi. Asia näyt
tää nykypäivän näkökul
masta päivänselvältä, mutta 
isä Mieczyslaw Malinski 
muistelee ylpeydellä, kuin
ka hän kauan sitten ennus
ti puolalaisen piispan epä
todennäköisen nousun 
Rooman piispanistuimelle.

Rooman Puolalaisessa 
kollegiossa vietetyssä mes
sussa elokuun 25. päivänä 
1978, hiukan ennen kuin 
konklaavi tulisi valitsemaan 
Johannes Paavali I:n, isä 
Malinski esitti yhteisessä 
esirukouksessa: "Rukoil

kaamme, että kardinaali 
Karol Wojtyla valitaan paa
viksi."

Kaikki läsnä olevat yllät
tyivät. Hetken empimisen 
jälkeen isät Stanislaw Dzi- 
wisz, siihen aikaan Krako- 
van arkkipiispan sihteeri, 
sekä Stanislaw Rylko, nykyi
nen Paavillisen maallikko
jen neuvoston puheenjoh
taja, vastasivat epäröivällä 
äänellä: "Kuule meitä, lau
pias Herra Jumala." Kardi

Mies, joi<a ennusti oiicein

naali Wojtyla, pääselebrant- 
ti, ei vastannut.

Mieczyslaw Malinski oli 
ollut Karol Wojtylan ystävä 
vuodesta 1940 saakka, kun 
molemmat olivat räätäli Jan 
Tyranowskin "elävä ruusuk- 
ko" -ryhmän jäseniä. Mo
lemmat kävivät maanalaista 
kardinaali Adam Sapiehan 
perustamaa pappisseminaa
ri.

Nykyään 80-vuotias isä 
Malinski on pyhän Frans

Salesilaisen kirkon rehtori 
ja hyvin kiinnostunut aka
teemisesta tutkimuksesta ja 
journalismista.

Päivänä muutamana, ol
lessaan kardinaali Wojtylan 
mukana matkalla kokouk
seen Vatikaaniin, hän sa
noi: "Sinusta tulee paavi. 
Kaikki tietävät, ettei kol
mea tunnettua italialaiseh- 
dokasta. Sebastiano Baggio- 
ta, Paolo Bertolia ja Gio
vanni Benellia voida valita."

Krakovan arkkipiispa 
vastasi: "Kardinaali
Stephan Wyszynski kertoi 
minulle, että paavi on roo
malainen ja siksi italialai
nen."

Isä Malinski tuhahti: 
"Minä kun luulin, että en
simmäinen paavi oli juuta
lainen."

Arkkipiispa Wojtyla jat
koi sanailua: "Selvä, sovi
taan sitten että hän on ul
komaalainen. Amerikkalai-
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Katekeesin kaikuja

Pelastavatko kondomit ihmisen HlV:lta?

Melko säännöllisesti 
esitetään erilaisia 
syytöksiä katolisen 

kirkon niin sanottua konser- 
vatismia vastaan ilman, että 
tunnetaan kirkon opetuksen 
syitä. Viime aikoina on pro
pagandistiseen sävyyn toistet
tu, että katolinen kirkko - 
koska se vastustaa ehkäisyvä
lineiden käyttöä - on vas
tuussa tuhansien AIDS:iin 
sairastuneiden ihmisten kuo
lemasta. Ovatko nämä syy
tökset oikeutettuja?

Tähän kysymykseen vas
tattaessa on otettava huomi
oon ongelman kaksi eri ulot
tuvuutta.

Ensimmäinen ongelma 
tulee ilmi kysymyksessä, voi
vatko kondomit todella toi
mia suojauskeinona Hl-vi- 
rusta vastaan. Varmastikin 
ne voivat tarjota tietyn suo
jan, mutta ne eivät kuiten
kaan pysty varmistamaan in
fektoituneen henkilön kans
sa harjoitetun seksin turval
lisuutta. Kun kerran kondo
mit eivät ole varmoja edes 
raskauden ehkäisemisessä 
(niiden käytöstä huolimatta 
monet naiset tulevat raskaik
si), kuinka ne sitten voisivat 
suojata täydellisesti Hl-virus- 
infektiota vastaan (nainen 
on hedelmällinen vain joita
kin päiviä kuukaudessa, mut
ta virus säilyttää vaarallisuu
tensa jatkuvasti)? Ehkäisyvä
lineille myönteisimpienkin 
testitulosten mukaan tartun
nan mahdollisuudeksi arvi
oidaan noin 10 prosenttia.

Tartunta voi seurata kondo
min läpäisevyyden takia.

(Vert. esimerkiksi S.G. Arnold, J.E. 
Whitman Jr., C.H. Fox, M.H. Cott- 
ler-Fox. Latex Gloves not Enough to 
Exclude Virus. “Nature” 335 (1988)

6185 s. 19; G.D. Jay, E. Drummond, 
B. Lane. Altered Surface Character of 
Stretched Condom Latex. “Contra
ception” 45 (1992) 2 s. 105-110; B.A. 
Rozenzweig, A. Even, L.E. Budnick. 
Observations of Scanning Electron 
Miscroscopy Detected Abnormalities 
o f Non-lubricated Latex Condoms. 
“Contraception” 53(1996) 1 s. 49-53; 
R.F. Carey, D. Lytle, W.H. Cyr. Imp
lications of Laboratory Tests of Con- 
fom Integrity. “Sexually Transmitted 
Diseases” 26(1999) s. 216-220; F.N. 
Judson, J.M. Ehret, G.F. Bodin, M.J. 
Levin, C.A. Rietmeijer. In Vitro Eva
luations of Condoms with and Wih- 
tout Nonoxynol 9 as Physical and 
Chemical Barriers Against Chlamy
dia Trachomatis, Herpes Simplex Vi
rus Type 2, and Human Immunode
ficiency Virus. “Sexually Transmitted 
Deseases” 16(1989) 2 s. 51-56; M.A. 
Conant, D.W. Spicer, C.D.Smith. 
Herpes Simplex Virus Transmission: 
Condom Studies. “Sexually Trans
mitted Deseases” 11(1984) 2 s. 94-95; 
S. Katznelson, W. Lawrence Drew, L. 
Mintz. Efficacy of the Condom as a 
Barier to the Transmission of Cyto
megalovirus. “Journal o f Infectious
Diseases” 150(1994) 1 s. 155-157; M. 
Conant, D. Hardy, J. Sernatinger, D. 
Spicer, J.A. Levy. Condoms Prevent 
Transmission o f AIDS-Associated 
Retrovirus. JAMA 255(1986) 13 s. 
1706; C.A.M. Rietmeijer, J.W. Krebs, 
M. Feorino, F.N. Judson. Condoms 
as Physical and Chemical Barriers 
Against Human Immunodeficiency 
Virus. JAMA 259 (1988) 12 s. 1851- 
1853.)

Tai se voi seurata kondomin 
rikkoutumisen takia, joka 
tapahtuu 1—13% käyttöker
roista, keskiarvon ollessa 
5%.

(Vert. esimerkiksi C. Sonnex, G.J. 
Hart, R Williams, M.W. Adler. Con
dom Use by Heterosexuals Attending 
a Department of GUM: Attitudes 
and Behiavior in the Light of HIV 
Infection. “Genitourinary Medicine” 
65(1989) 4 s. 248-251; T  Karlsmark, 
E. Segest, J. Grindsted, H, Bay. AID 
Prevention: Free Gondoms from an 
STD Clinic in Copenhagen (Letter). 
“Genitourinary Medicine” 65(1989) 
3 s. 196; P. Russell-Brown, C. Piedra- 
hita, R. Foldesy, M. Steiner, J. Town
send. Comparison of Condom Brea- 
kege During Human Use with Perfor
mance in Laboratory Testing. “Cont
raception” 45(1992) 5 s. 429-437; 
E.A. Wright, M.M. Kapu, I. Wada.

Use o f Condoms as Contraceptive 
and Diseases Preventive Measures 
among Residents o f Jos, Northern 
Nigeria. “ Contraception” 42(1990) 
6 s. 621-627; A.E. Albert, R.A. Hat
cher, W. Graves. Condom Use and 
Breakage among Women in a Mu
nicipal Hospital Family Planning Cli- 
nicn. “Contraception” 43(1991) 2 s. 
167-176; J. Trussell, D.L. Warner, 
R.A. Hatcher. Condom Slippage and 
Breakage Rates. “Fam Plan Perspecti
ves” 24(1992) 1 s. 2a23; J. Richters, 
B. Dovon, J. Gerofi. How often Do 
Condoms Break or Slip off in Use? 
“International Journal of STD and 
AIDS” 4(1993) 2 s. 90-94; M.J. Spar
row, K. Lavili. Breakage and Slippage 
of Condoms in Family Planning 
Clients. “Contraception” 50(1994) 2 
s. 117-129.)

Afrikkalaisten ja thaimaalais
ten prostituoitujen keskuu
dessa suoritetut tutkimukset 
vahvistavat tartuntariskin 
olevan suuren huolim atta 
kondom in käytöstä. Riski 
on välillä 13—29,5%.

(Vert. esimerkiksi J. Mann et ai. Con
dom Use and HIV Infection among 
Prostitutes in Zaire. NEJM 
316(1987)6 s. 325; N. Nzila ed altri. 
HIV and Other Sexually Transmitted 
Diseases among Female Prostitutes in 
Kinshasa. AIDS 5(1991) 6 s. 715-721; 
M. Laga ed altri. Condom Promoti
on, Sesually Transmitted Diseases 
Treatment, and Declining Incidence 
of HIV-1 Infection in Female Zairian 
Sex Workers. “Lancet” 344(1994) 
8917 s. 246-248; E.N. Ngugi ed altri. 
Prevention of Transmission of Hu
man Immunodeficiency Virus in Af
rica: Effectiveness of Condom Pro
motion and Health Education 
among Prostitutes. “Lancet” 2(1988) 
8616 s. 887-890; R.S. Hanenberg, W. 
Rojanapithayakorn, P. Kunasol, D.C. 
Sokal. Impact of Theiland’s HIV 
Control Programme as Indicated by 
the Decline of Sexually Transmitted 
Diseases. “Lancet” 344U994) 8917 s. 
243-245.)

Se, joka puolustaa kondo
min käyttöä sanoen sen teke
vän seksin turvalliseksi (niin 
sanottu safe sex), pettää ih
misiä kauhistuttavalla taval
la! Tämän petoksen epämo

raalinen logiikka on seuraa- 
va: jotta yksi osa ihmisistä 
pelastuisi, toinen osa on uh
rattava (se nimittäin, joka ei 
ole niin onnekas vaan saa 
tartunnan kondomin käytös
tä huolimatta).

Kondomin käytön mo
raalisuuden ongelma johtuu 
yksinkertaisesti siitä, että se, 
niin kuin kaikki ehkäisyväli
neet, polkee jalkoihinsa ih
misen persoonan arvokkuu
den. Sen sanominen, että 
kondomi muodostaa oikean 
suojan Hl-virusta vastaan, 
tarkoittaa, että seksin tai vie
läpä vapaiden seksisuhteiden 
harrastaminen hinnalla mil
lä hyvänsä on arvokkaampaa 
kuin itse ihmisen persoonan 
arvo.

Katolinen kirkko ei voi 
hyväksyä tällaista kantaa. Jos 
kirkko sen hyväksyisi, se pet
täisi itsensä, ei olisi enää us
kollinen lähetystehtävälleen, 
evankeliumille ja perinnöl
leen. Lopulta hyväksyessään 
tuon kannan kirkko pettäisi 
itse ihmisen!

Tarkoittaako tämä kirkon 
kanta, että niin lukuisten tar
tunnan saaneiden ihmisten 
traaginen kohtalo ei merkit
se mitään katoliselle kirkolle? 
Ei missään tapauksessa! Kir
kon kanta on hyvin selvä: ei 
kondomille, kyllä aviolliselle 
uskollisuudelle. Kun avio
puolisot pysyvät uskollisina, 
Hl-viruksella ei ole toivoa! 
Jotta tuo virus jäisi vaille 
mahdollisuuksia, ei ole vält
tämätöntä edes solmia kato
lisen käsityksen mukaista 
avioliittoa. Myös luonnolli
sissa suhteissa riittää, että on 
uskollinen. Riittää, että on 
uskollinen myös siellä, missä 
tunnustetaan avioeron ja esi

aviollisten suhteiden mah
dollisuus (jotka katolisen 
opetuksen mukaan ovat - 
järkiperustein - epämoraali
sia ja aiheuttavat vakavia vau
rioita sekä ihmisille että yh
teiskunnalle).

Siellä, missä uskollisuu
den periaatetta on noudatet
tu, tartuntoja esiintyy har
voin. Siellä, missä uskolli
suutta on alettu noudattaa, 
uudet tartunnat ovat vähen
tyneet voimakkaasti. Siksi 
katolinen kirkko ei jaa kon
domeja, vaan selittää ihmisil
le, mikä Hl-virus oikein on, 
miten se tarttuu ja miten sil
tä voi suojautua. Samanaikai
sesti kirkko kertoo uskolli
suuden merkityksestä ja tar
peellisuudesta. Se kertoo 
myös seksuaalisen pidättäyty
misen välttämättömyydestä 
siellä, missä pelissä on terve
ys tai elämä. Kirkko luo myös 
institutionaalisia rakenteita, 
joissa annetaan tätä opetus
ta, sekä perustaa sairaaloita 
ja hoitolaitoksia Hl-viruk- 
seen sairastuneita varten. 
Tätä tekevät lähes kaikki pai
kalliskirkot siellä, missä on
gelma esiintyy, kuitenkin 
suhteessa omiin mahdolli
suuksiinsa ja työtapoihinsa. 
Ugandassa tähän toimintaan 
osallistuu tälläkin hetkellä 
Suomen valtion tuella myös 
hiippakuntamme Caritas. 
Tulokset ovat nähtävissä pai
kan päällä. Katolisen kirkon 
ehdotus on todellakin teho
kas, se myös pelastaa ihmi-
sen arvon.

+ J ó z e f  W r ó b e l  S C J  
H e l s in g in  piispa

nen, ranskalainen tai saksa
lainen tulisivat kysymyk
seen."

"Hän ei voi tulla mis
tään suurvallasta", pappi 
väitti. "Hänen on oltava pie
nestä ja marginaalisemmas- 
ta maasta."

Kardinaali Wojtyla eh
dotti: "Kardinaali Franz 
König Wienistä, ehkä?"

Ystävä jatkoi kuitenkin 
inttämistä: "Hänen on tul
tava pienestä, mutta voi
makkaasti katolisesta maas
ta. Puola on ainoa maa, 
joka ei ole kokenut kirkol
liskokouksen jälkeistä krii
siä."

Tällä kertaa kardinaali 
Wojtyla ei vastustanut. Isä 
Malinski heitti väliin, kui
tenkin kolmannessa per
soonassa puhuen: "Sitä 
paitsi Krakovan arkkipiispa 
ei ole byrokraatti, vaan pai
men ja intellektuelli, joka 
tuli tunnetuksi ensin kir
kolliskokouksessa ja sitten 
piispainsynodin aikana. Si
nusta tulee seuraava paavi!"

Kun kardinaali Wojtyla 
sitten astui ulos konklaavis
ta ilman paaviksi nimitystä, 
isä Malinski muisteli: "Hän 
näytti onnelliselta. Hän tö
näisi minua: "Mitä nyt sa
not? Onko muita ehdotuk-

Syyskuun konklaavin 
tultua ajankohtaiseksi Jo
hannes Paavali Ln yllättä
vän kuoleman vuoksi, isä 
Malinski ei halunnut men
nä Roomaan. Hän jäi kirjo
jensa keskelle Miinsteriin, 
Saksaan, jossa hän kuuli 
epätavalliseen rukoukseen
sa vastatun.

KATT/Zenit
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Ajassa

Karmeliittamaallikkojen 
kuulumisia

Lukuvuonna 2002-2003 
Heidi Tuorila-Kahanpää Jy
väskylästä suoritti diplomin 
karmeliittojen spiritualitee- 
tin instituutissa Avilassa, Es
panjassa. Centro Internacio
nal Teresiano-Sanjunista pe
rustettiin 1986 ja sen tarjo
aman kahdeksan kuukautta 
kestävän kurssin suosio on 
kasvanut tasaisesti. Syksyllä 
2004 valmistuvat keskuksen 
uudet toimitilat, joita Avilas
sa kutsutaan komeasti nimel
lä “Mystiikan yliopisto”. Vii
me lukuvuonna keskuksessa 
opiskeli 52 opiskelijaa neljäs
tä maanosasta ja 22 maasta. 
Noin kolmannes oli nuoria 
ja vanhempia karmeliitta- 
pappeja, kolmannes karme- 
liittasisaria eri apostolisista 
kongregaatioista ja loput eri- 
ikäisiä maallikkoja. Koulu
tustausta vaihteli kovasti. 
Nuorin osanottaja oli 26- 
vuotias matkailualan maiste
ri Koreasta Ja vanhin 69-vuo- 
tias kolumbialainen pappi. 
Opettajia oli yhteensä 35 
(miestä ja naista, pappeja, si
saria ja maallikkoja) seitse
mästä maasta. Monet olivat 
alansa huippuasiantuntijoi
ta.

Kurssi on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Se käsittää 
kolme jaksoa: 1. Pyhän Jee
suksen Teresan elämä, teok
set ja spiritualiteetti (4 kk), 2. 
Pyhän Ristin Johanneksen 
elämä, teokset sekä spiritua
liteetti (2,5 kk) 3. Muut kar- 
meliittapyhimykset ja mystii
kan ja rukouksen teologia 
Kastiliassa ja viikon opinto
matka Andalusiaan. Kurssin 
voi suorittaa kokonaan tai 
valita yhden jakson tai yhden 
viikon, esim. tutustua viikon 
kestävään yhtä teosta esitte
levään luentosarjaan. Ope
tuskieli on espanja. Tenttejä 
ja tehtäviä saa suorittaa kuu
della kielellä. Kurssin voi 
suorittaa, jolloin siihen kuu-

luu runsaasti koti- ja jakso- 
tehtäviä. tai sitten vain kuun
nella luennot. Kuunteluop
pilaita oli useita.

Heidi Tuorila-Kahan- 
pään arvio kurssista: “Avilan 
kaupunki 1000-vuotisine 
muureineen, palatseineen ja 
kirkkoineen muodostaa 
kurssin arvokkaan taustan. 
Pyhän Jeesuksen Teresan 
syntymäkaupunki on paras 
paikka tutustua karmeliittas- 
piritualiteettiin. Kaupunki 
on ylpeä asemastaan karme- 
liittamystiikan kehtona. Vie
tin Avilassa vauhdikkaan Ja 
elämyksiä täynnä olevan lu
kuvuoden! Kurssilaiset ja 
opettajat muodostivat yhden 
suuren perheen, jossa jaet
tiin ilot ja surut sekä opiske
lun vaivannäkö ja anti! Tu
tustuminen niin moneen eri
laiseen ihmiseen, jotka to
teuttavat karmeliittaspiritua- 
liteettia hyvin erilaisissa elin
ympäristöissä ja tehtävissä oli 
ehkä vuoden tärkein anti. 
Alussa espanjankielisten lu
entojen kuuntelu oli työläs
tä. Voin kuitenkin vakuut
taa, että myös melko heikol
la espanjan taidolla voi pääs
tä alkuun ja saattaa kurssin 
loppuun, kuten minä tein!”

Lisätietoja:
heidi.tuorila@jyu.fi ja Avi
lan instituutin kotisivut: 
www.citesavila.org

Karmeliittamaallikot ostai
sivat opintopiiriään var
ten: PYHÄ RISTIN JO
HANNES: Elävä rakkau
den liekki. Suom. Seppo 
A. Teinonen.

Jos sinulla on kappale toi
mettomana kirjahyllyssä
si, niin ostamme sen 
mielellään sopuhintaan. 
Soita: 050 34 10248 (hei- 
di tuorila-kahanpää)

Suomen ja Viron karme
liittamaallikkojen vuosi- 
retretti pidettiin 1.-3.8. 
Pyhän Sydämen bene
diktiiniluostarissa lähel
lä Vadstenaa. Hiljenty- 
mispäivien aikana Sinik
ka Luukkanen Helsingis
tä vastaanotti Karmelin 
pyhän skapulaarin, Eeva 
Kaario Espoosta antoi 
ensimmäiset lupauksen
sa ja Nina Sandelin Hel
singistä antoi lopulliset 
lupauksensa karmeliitta- 
maallikkona. Lupaukset 
otti vastaan Suomen ja 
Viron ryhmän hengelli
nen neuvonantaja, kar
meliittaveli Jakob Iturral- 
de-Mack Ruotsin Norra- 
byn luostarista.

Kirkkosi on avun tarpeessa
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Viime keväänä kerrottiin 
Fideksessä (no 5 ja 6) hiip
pakuntamme taloudesta 
vuonna 2002. Riippuvuu
temme ulkomailta tulevasta 
avusta on kiistaton. Yhtä 
selvää on, että tällainen olo
tila voi jatkua loputtomiin.

Oheisista kuvioista nä
kyy mihin rahat tarvittiin ja 
mitkä olivat rahan lähteet. 
Kun muistetaan, että tässä 
tapauksessa yksi prosentti
yksikkö vastaa karkeasti 
10.000 euroa, on suhteelli
sen helppoa laskea mitä 
kirkkomme toiminta mak
soi viime vuonna.

Seurakuntien menot 
vievät noin kolmanneksen, 
keskukset ja hiippakunnan 
keskushallinto oman run
saan kolmanneksen ja 
muut menot noin viiden
neksen.

Seurakuntalaisten ko
lehdit ja muut vapaaehtoi
set lahjoitukset kattoivat 16 
prosenttia menoista. Kai
ken kaikkiaan kirkkomme 
pystyi itse kattamaan noin 
puolet menoistaan.

Ilman ulkomaista apua 
moni hanke olisi jäänyt to
teutumatta. Vaikkei ole

kaan odotettavissa, että apu 
kokonaan loppuisi lähivuo
sina, sen supistumiseen on 
syytä varautua. Omavarai
suuden kohentaminen 
edellyttää Suomen katoli
laisten ajattelutavan muut
tamista ja entistä selvempää 
vastuun kantamista. Mei
dän on yksinkertaisesti 
maksettava itse enemmän. 
Olisi merkittävä askel 
eteenpäin, jos yhdessä pys
tyisimme puolittamaan ul
komaisen avun tarpeen.

Kirkkomme yhdyskun- 
tajärjestyksen mukaan mei
dän on kirkon tarpeen ja 
kykymme mukaan tuettava 
kirkkoa vapaaehtoisin avus
tuksin. Joissakin maissa, 
joissa kirkolla ei ole verotus
oikeutta, on voimassa ohjei
ta tai suosituksia, joiden 
perusteella katolilaisten on 
helpompi arvioida oma 
osuutensa. Tällainen suosi
tus on myös hiippakunnas
samme valmistumassa.

Helsinki, 27.10.2003

Isä Rudolf Larenz 
Hiippakunnan ekonomi
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