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Toimitukselta

Ruusukon vuosi päättyi 
-  ruusulcon rulcoileminen 
jatlcukoon!

Viim e vuoden lokakuussa 

pyhä isämme julisti alkaneek

si vuoden kestävän ruusukon 

vuoden. Nyt tuo vuosi on ta

kanapäin ja paavi on sen 

myös virallisesti päättänyt. 

M onet katoliset viestimet eri 

puolilta m aailmaa vahvista

vat, että ruusukon rukoilemi

nen on viime vuoden aikana 

todellakin lisääntynyt. N iin 
on hyvä.

Pyhän isän esittämä toive 
siitä, että mietiskelisimme ruusukon Neitsyen kanssa Herram

me Kristuksen kasvoja, on kuluneen vuoden jälkeen edelleen 

ajankohtainen. Rauhan ja perheiden hyvinvoinnin puolesta - 

ne olivat ruusukon vuoden pääteemat - kannattaa yhä rukoil

la. Turhaan ei paavi toistanut päätöspuheessaan myöskään van

haa totuutta: ’’Perhe, joka rukoilee yhdessä, myös pysyy yhdes-
.. »sa.

Miksi rukoileminen Neitsyt Marian kanssa kannattaa? Luu

len, että Mariassa, joka on meidän Äitimme, me saamme ai

nutlaatuisen tukipisteen hengelliselle vaelluksellemme. Maria 

seurasi Poikaansa aina tämän ristinkuolemaan asti ja sen yli

kin. Hän ei asettunut vastustamaan Poikansa tahtoa, ei hylän

nyt eikä kieltänyt tätä vaikeinakaan hetkinä, vaan osoitti Pojal

leen aina luottamusta ja uskollisuutta, rakkautta ja palvelualtti

utta.

Herran Äiti on siis erinomainen esikuva koko kristilliselle 

elämällemme. Voidaksemme seurata Kristusta juuri tahraton 

Jumalansynnyttäjä tarjoaa meille mitä parhaimman kristityn 

mallin. Sen omaksumalla -  sen mukaiseksi muuttumalla -  me 

kasvamme pyhyyden tiellä, ’’silmät Jeesukseen kohdistettuina, 

mietiskellen pelastuksen salaisuuksia ruusukon avulla” , aivan 

niin kuin pyhä isä toivoo. Hyvä syy ottaa ruusukko esiin huo

mennakin.

Nimityksiä

Helsingin piispa Jözef Wrö- 
bel SC J on nimittänyt hiip
pakunnan liturgisen toimi
kunnan uusiksi jäseniksi 
Terhi K iiskisen ja Talvikki 
M attilan.

Piispa on nimittänyt ka
tolisen kirkon edustajiksi 
Suom en ekumeenisen neu
voston (SEN ) uudistunei
siin jaostoihin  seuraavat 
henkilöt 1.1.2004 alkaen,
kuitenkin niin, että nykyi
sen nuorisojaoston ja tule
van nuorisoekum enian ja
oston jäsenen nimitys on 
astunut voim aan välittö
mästi:

Neuvosto: piispa, edus

tajanaan isä Teem u Sippo 
SC J, sekä yleisvikaari isä 
T uom o T. V im pari 
Eettiset kysymykset: M ark
ku Vähätalo
Kasvatus ja koulutus: Irene 
Alvarez
Naiskysymykset: sisar The- 
resa Jezl C P PS 
N uorisoekum enia: M arko 
Pitkäniem i (varajäsen: Pil
vi Listo-Tervaportti) 
Ekum eeninen teologia: 
kirkkoherra M arino Trevi- 
sini
Paikallinen ekumenia: isä 
Teem u Sippo SC J 
Finlandssvensk ekumenik: 
Sara Torvalds.
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Deadline

3.12. 

Ilmestyy

17.12.

Vuoden
2004

aikataulu
numero - (deadline)
- ilmestyy

01 (1.1.) 14.1.
02 (28.1.) 11.2.
03 (17.2.) 3.3.
04 (10.3.) 24.3.
05 (7.3.) 21.4.
06 (28.4.) 12.5.
07 (26.5.) 9.6.

08 (19.7.) 4.8.
09 (11.8.) 25.8.
10 (14.9.) 28.9.
11 (29.10.) 13.10.
12 (20.10.) 3.11.
13 (10.11.) 24.11.
14 (1.12.) 15.12.

Uusi 
Ordo

U usi ordo on valmistunut- 

Kirkkovuoden 2003-2004

ordo eli liturginen kalenteri 

on ilmestynyt. Hinta 7 • .  Ti

laukset Katolisesta tiedotus

keskuksesta, puh. 0208 

350751.
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Uutisia

Teresat 50 vuotta

Teresoiden lämminhenkisessä juhlassa puhuivat piispan lisäksi muun muassa Teresan nykyinen puheenjohtaja 
Pirjo Uronen sekä yhdistyksen moderaattorina toimiva isä Kazimierz Lewandowsl(i SCJ. Teresojen 50-vuotis- 
juhlassa muistettiin ruusuin myös yhdistyksen entisiä puheenjohtajia ja muita puuhanaisia. Teresa ry:n juhla on 
ensi vuonna hiiippakuntajuhlan aiheena.

Teresa ry on toiminut hiippa
kunnassam m e jo 50 vuotta. 
Yhdistyksen vuosipäivän 
kunniaksi piispam m e Jözef 
W röbel SC J vietti 26.10. py- 
Kärv m essun MariankirkoUa 
noin 200 ihmisen läsnäolles
sa. Heistä vielä noin kolme 
neljäsosaa siirtyi messun jäl
keen Englantilaiselle koulul
le, jossa järjestettiin varsinai
nen vastaanotto.

Vastaanottoa leimasi yh
distyksen puheenjohtajan 
Pirjo U rosen mielestä suuri 
lämminhenkisyys. Sydämelli

siä tervehdyksiä ja ystävyy- 
denosoituksia sateli käytän
nöllisesti katsoen kaikilta 
hiippakunnassam m e toim i
vilta järjestöiltä sekä monilta 
m uilta tahoilta.

Teresa-yhdistys toimii Py
hän Henrikin katedraaliseu- 
rakunnan ja Pyhän M arian 
seurakunnan karitatiivisen 
työn hyväksi järjestäm ällä 
myyjäisiä ja kirpputoritapah- 
tumia, joiden tuotosta se luo
vuttaa kirkkoherrojen jaetta
vaksi avustuksia vanhusten, 
sairaiden ja lasten tarpeisiin

sekä se tukee myös nuorten 
toim intaa. Lisäksi yhdistyk
sellä on tärkeä tehtävä kato
lisen identiteetin vahvistami
sessa. M onipuoliset esitelmä- 
ja keskusteluillat m uodosta
vat myös tärkeän osan yhdis
tyksen toimintaa.

Yhdistyksen toim intaa 
esitellään sanoin ja kuvin 
ensi kesän hiippakuntapäi- 
vän yhteydessä Stella Marisis-
sa.

KATT

Karmeliitta- 
sisar 
Jeesuksen 
Susanna 
R.I.P.
Espoon  Jum alanäidin  kar- 
m eliittaluostarin englanti- 
laissyntyinen Jeesuksen sisar 
Susanna O C D  on kuollut. 
H än kuoli tiistain  18.11. 
2003 vastaisena yönä Jorvin 
sairaalassa. Jeesuksen sisar 
Susannan sielunmessu viete
tään Jum alanäidin karmeliit- 
taluostarissa Espoossa lauan
taina 29.11. klo 10.00 alka
en.

M essun jälkeen siirrytään 
Turkuun, jossa klo 14.00 si
saren ruumis lasketaan hau
dan lepoon. H autaam isen 
jälkeen on m uistotilaisuus 
Turun seurakunnan Birgitta- 
salissa. Lisätietoja karmeliit- 
tasisarilta puh. ja  fax 09- 
8557114, em ail karmel- 
fi@saunalahti.fi

Vatikaani varovaisen 
myönteinen bioteknologian 
hyödyntämiselle ruoan 
tuotannossa
Vatikaanissa pidettiin mar
raskuussa konferenssi, jonka 
aihe oli geenimuunnellut or
ganism it. Konferenssin 
loppuraportissa todetaan, 
että aiheen tutkimuksen tu
lee jatkua mutta jokainen as
kel on  syytä tutkia huolelli
sesti.

Paavillisen rauhan ja oi
keudenm ukaisuuden neu
voston puheenjohtaja, kardi
naali R enato M artino huo
m autti konferenssissa kui
tenkin, että vaikka "geneetti
sesti muunnellut organismit 
saattavatkin auttaa nälkäon- 
gelman voittamisessa", ei kor
kean teknologian hyödyntä

m inen kuitenkaan ratkaise 
varsinaista ongelmaa. Siihen 
vaikuttamiseen tarvitaan 
"uudistettua solidaarisuutta 
kauppasuhteissa" ja nykyistä 
suurempaa maataloustuotan
non arvostamista.

Kansainvälisen yhteisön 
sam oin kuin Vatikaaninkin 
kanta geenimuunnellun ruo
an tuottamiseen on yhä kes
keneräinen. Kardinaali Mar
tino vahvisti kuitenkin, että 
"kasviteknologia voi olla 
m ahdollisuus kaikille, ei 
uhka".

K A TT /V lS/C W N ew s

Sverige:
Nej tili kyrklig akt 
för samkönade par

Kyrkoledarna tycker att 
det är särskilt beklagligt mot 
bakgrund av att Sveriges 
Kristna Räd beslutat tillsätta 
ett rad där man tillsammans 
skall samtala om synen pä äk- 
tenskap, skilsmässa, registre- 
rat partnerskap och vigsel av 
samkönade par i kyrkor och 
samfund. Alla de underteck- 
nande kyrkoledarna tillhör 
sam fund som är medlemmar 
i eller har observatörsstatus i 
SKR, där ocksä Svenska kyr- 
kan är medlem.

1 brevet understryker de 
att alla människor är skapa- 
de tili G uds avbild och har 
sam m a människovärde oav- 
sett sexuell läggning och att 
hom osexuella aldrig fär ut- 
sättas för diskriminering 
eller väld.

KATTA^atikanradion/
katolskakyrkan.se

N io  k y rk o led are  v ä d ja r  
t ili S v e n sk a  k y rk an : 
’’O m p rö v a  in s tä lln in g e n  
tili k y rk lig  a k t fö r  sa m 
k ö n ad e  p a r .”

N io svenska kyrkoledare ut- 
trycker i ett gemensamt brev 
tili Svenska kyrkans centrals- 
tyrelse sorg över att Svenska 
kyrkan, utan att ta ekume- 
nisk hänsyn, stär i begrepp 
att införa en kyrklig akt för 
juridiskt giltigt partnerskap 
för samkönade par.

”V i vädjar tili Svenska 
kyrkan att ompröva sin 
inställning i denna fräga som 
ofränkom ligt kommer att 
päverka de ekumeniska sam- 
talen och relationerna i ne
gativ riktning” , skriver de 
bland annat. De tycker vida- 
re att Svenska kyrkan ger int- 
rycket av att officiellt accep
tera att kyrkliga ledare lever i 
samkönade relationer.

Sä här lyder brev i sin helhet:

Tili Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan

Det är med stor sorg som  vi, kyrkoledare frän fie
ra olika kyrkor i Sverige, konstaterar att Svenska 
kyrkan utan att beakta de ekumeniska relationer
na tili andra kyrkogemenskaper stär i begrepp att 
införa en kyrklig akt för juridiskt giltiga partners
kap för samkönade par.

V i tycker att det är speciellt beklagligt m ot 
bakgrund av att m an inom ramen av Sveriges 
Kristna Räd beslutat tillsätta ett räd där vi tillsam
mans skall samtala om hur vi ser pä äktenskap, 
skilsmässor, omgifte, registrerat partnerskap och 
vigsel av samkönade par i kyrkor och samfund.

Vi kan inte heller göra oss fria frän intrycket, 
att Svenska kyrkan officiellt accepterar att kyrkli
ga ledare lever i samkönade relationer.

Vi vill samtidigt understryka att för oss är alla 
människor skapade tili Guds avbild och har oav- 
sett sexuell läggning samma människovärde och 
fär aldrig utsättas för diskriminering och väld.

V i lovar er vär förbön i denna viktiga angelä- 
genhet.

Era vänner i Kristus

Missionsföreständare Krister Andersson, Svenska 
Missionskyrkan
Biskop Anders Arhorelius, Katohka kyrkan 
Ärkebiskop D. Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa 
kyrkan
Missionsföreständare Anders Bengtsson, Svenska 
AUiansmissionen
Missionsdirektor Lennarth Hambre, Evangeliska 
Frikyrkan
Pastor Sten-Gunnar Hedin, Pingströrelsen 
Biskop William Kenney, Katolska kyrkan 
Biskop Dositej Motika, Serbiskortodoxa kyrkan 
Ärkebiskop Julios Abdulahad Shabo, Syrisk-ortodoxa 
kyrkan
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Uutisia

Venäjän 
presidentti 
paavin 
luona
Paavi Johannes Paavali II otti 
vastaan Italiassa vierailleen 
Venäjän presidentti V ladi
mir Putinin 6. marraskuuta. 
Keskusteluissa nousivat esil
le erityisesti katolisen kirkon 
ongelm allinen asema Venä
jällä sekä Pyhän istuimen ja 
Venäjän ortodoksikirkon vä
liset suhteet, mutta myös Py
hän maan ja Irakin tilanteet.

Putinin edellinen vierailu 
pyhän isän luona oli ollut 
vuonna 2000. Tällä kertaa 
hän saattoi tutustua myös 
paavin yksityisasunnossa säi
lytettävään Kazanin Neitsyen 
ikoniin, jonka paavi toivoisi 
voivan palauttaa Venäjälle. 
Paavin Venäjän-matkan to
teutumisen on estänyt maan 
ortodoksisen kirkon vastus
tus. Siihen edes presidentti 
Putin ei ole kokenut voivan
sa puuttua. O ngelm ana on 
ollut myös se, että hallinnol
liset toim enpiteet ovat vai
keuttaneet merkittävästi ka
tolisen kirkon ja erityisesti 
ulkomaisen papiston toimin
taa Venäjällä.

KATT

Fem nya 
saliga
Pä en m ässa i Peterskyrkan 
söndag 9 november saligförk- 
larade päven Johannes Pau
lus II fem munkar och nun- 
nor frän 1800-talet, varav nä- 
gra är ordensgrundare.

Den franska nunnan Ro
salle Rendu (1786-1856) blev 
känd som de fattigas ängel i 
1800-talets Paris.

Den italienske or- 
densprästen Luigi M aria 
M onti (1825-1900) grunda- 
de en kongregation som tar 
hand om  sjuka och fattiga 
och idag bar fiera viktiga 
hudsjukhus.

Den spanska nunnan Bo- 
nifacia Rodriguez Castro 
(1837-1905) grundade den 
helige Josefs tjänarinnor som 
strävar efter att hela arbete 
och hantverk genom bon.

Den spanske ordenspräs- 
ten Juan Nepom uceno Zegri 
y Moreno (1831-1905) grun
dade en nunneorden som 
hjälpte prostituterade.

Den belgiske franciskan- 
prästen Valentin Paquay 
Ü828-1905) var berömd som 
biktfar och andlig ledare. 
Hän uppm anade dätidens 
katoliker att ta emot kommu- 
nionen ofta, vilket var ovan- 
ligt pä den tiden.

KATTA^atikanradion

Munkkiluostari
Lofooteille

N orja saa ensi vuonna en
sim m äisen reformaation 
ajan jälkeisen munkkiluosta
rinsa, kun Pohjois-Norjan 
Lofoottien saarille peruste
taan sisterssiläisluostari. 
Trom ssan piispa-prelaatti 
G erhard  G oebel M SF on 
neuvotellut luostarin perus
tamisesta Krakovan ulkopuo
lella, Puolassa, sijaitsevan 
Jedrzejöwin luostarin kanssa. 
Kirkko om istaa Lofooteilla 
luonnonkauniissa ympäris
tössä sijaitsevan idyllisen 
Storfjordin tilan puukirkkoi- 
neen, jonka uusi luostari ot
taa käyttöönsä.

Lofoottien saariryhmä 
m uodostaa om an seurakun
tansa, m utta käytännössä

pientä 64 uskovan seurakun
taa on hoitanut Bodon Py
hän Eysteinin seurakunnan 
kirkkoherra Torbjorn  O l
sen. Jo vuonna 1935 kirkon 
om aisuuteen siirtynyt Stor
fjordin tila on odottanut py
syvämpää ratkaisua. Nyt sel
lainen on löytynyt, ja O .Cist. 
-sisterssiläissään tökun taan  
kuuluvat puolalaiset munkit 
ovat m uuttam assa sinne 
huhtikuussa 2004. O slon 
hiippakunnassa on toiminut 
vuosikausia m uutaman trap- 
pistierakon yhteisö, m utta 
Storfjordin sisterssiläisluos
tari tulee olemaan ensimmäi
nen kontemplatiivinen mies- 
luostari maassa.

K I/K A T T

En australisic 
parlamentsmedlem 
Vili bryta 
bikthemligheten
En medlem av det sydaustra- 
liska parlamentet, Nick 
Xenophon, har framlagt ett 
lagförslag som skulle förplik- 
tiga alla människor som arbe- 
tar med barn, präster, kyrkli- 
ga medarbetare och frivillaga 
hjälpar att göra myndigheter- 
na uppmärksamma pä före- 
teelser som  tyder pä miss- 
bruk av barn. Detta skulle 
ocksä gälla präster som hör 
bikt. Detta meddelar Adelai
de Advertiser.

Den politiska O ppositio
nen har meddelat att de inte 
stöder propositionen  tili den 
del som  berör kyrklig bikt, 
eftersom ’’b iktens okränk- 
barhet” har varit gällande i 
ärhundraden och inte bör 
ändras.

Den katolske ärkebisko- 
pen Philip W ilson sade att

biktens privilegium är ett 
omräde som ”är heligt i allra- 
högsta grad” , och att han vill 
försöka fä tili stand ett möte 
med Nick Xenophon för att 
diskutera förslaget. Han pä- 
pekade att bikthemligheten 
hittills varit säkrad i sedvan- 
erätten. Enligt kanonisk lag 
är den sakram entala tyst- 
nadsplikten okränkbar. ”Var- 
je präst vet att han har tyst- 
nadsplikt även om han mö- 
ter hot, straff eller fängelse” 
sade ärkebiskopen.

Han päpekade även, att 
var och en som kommer tili 
bikt med ett problem av 
förbrytelsekaraktär, pä det 
kraftigaste uppm anas att ge 
sig ät pölisen och godta de- 
ras domslut.

K A TT/K O

Piispa Brandenburg 
80-vuotias
M onien suomalaisten tunte
ma, Tukholm an hiippakun
nan esipaim enena vuoteen 
1998 toiminut piispa H uber
tus B ran d en b u rg  täytti 80 
vuotta 17.U. Emerituspiispa- 
na hän on asettunut asu
maan Helsingborgiin.

Osnabriickissä, Saksassa, 
syntynyt piispa Brandenburg 
opiskeli oikeustieteitä, mutta 
sai kutsum uksen papiksi. 
Hän opiskeli Frankfurtissa, 
Innsbruckissa ja Room assa. 
Hänestä tuli pappi 1952 ja 
kotihiippakuntansa apulais- 
piispa 1975.

Vuonna 1977 paavi Paa
vali VI nimitti hänet Tukhol
man piispaksi. Hänen aika
naan hiippakunta kasvoi 
merkittävällä tavalla sekä sai 
mm. kaksi pappisseminaaria, 
luostareita, kansankorkea
kouluja ja kymmeniä seura- 
kuntakirkkoja. Tukholm an 
hiippakunnassa pidettiin hä
nen johdollaan synodi vuon
na 1995. Em erituspiispa 
Brandenburg on tunnettu 
myös ekum eenikkona ja 
m aallikkojen apostolaatin  
edistäjänä.

KATT

Picasso halusi 
"kuolla kirkossa"
Espanjalainen Picasso-tutki- 
ja Juan M aldonado on lähi
aikoina julkaisemassa kirjan 
Pablo Picasson (1881-1973) 
elämästä. Nyt 72-vuotias tut
kija on yli 50 vuoden ajan 
seurannut kuuluisan taide
maalarin elämää.

Kirjassaan M aldonado 
osoittaa, että vuonna 1963 
tuolloin 77-vuotias Pablo Pi
casso otti yhteyttä domini- 
kaani-isä Severino Alvare- 
ziin, joka toimi Room assa 
professorina. Syynä Picasson 
yhteydenottoon oli hänen

toiveensa päästä kirkollisesti 
naim isiin pitkäaikaisen elä
m änkum ppaninsa Jacqueli- 
nen kanssa ja toisaalta "kuol
la Jum alan kirkossa".

"Haluan tulla haudatuksi 
kastekum m ini Pablon hau
taan", espanjalaistaiteilijan 
kerrotaan sanoneen. Picas
son kastekum m i oli hänen 
setänsä. Tieto Picasson ja isä 
Alvarezin keskusteluista löy
tyi espanjalaisesta ABC-päi- 
välehdestä vuodelta 1994.

K A TT /K ath .net

Katolska icyrkan i siffror
Enligt de färskaste uppgifter- 
na hade katolska kyrkan vid 
ärsskiftet 2001-2002 ca 1,06 
milliarder medlemmar runt 
jorden. Det utgör 17,3% av 
jordens befolkning pä 6,13 
milliarder. 49,8%  bor pä de 
amerikanska kontinenterna.
I Europa bor 26,4% , _i Afri
ka 12,8%, i Asien 10,2% och 
i Oceanien 0,3% .

Pastoralt betjänas katoli- 
kerna av drygt 4 millioner 
pastorala medarbetare. Av 
dem är ca 4 .650  biskopar.

405.000 präster, 28.600 fas
ta diakoner, 792.300 ordens- 
systrar och 55 .000  ordens- 
bröder sam t 2,8 m illioner 
kateketer. Kardinalkollegiet, 
tili vars uppgifter det hör, att 
mellan den 15. och 20. da- 
gen efter en päves död, välja 
en ny, har efter señaste 
tillskott 194 medlemmar. 
Men det är blott 135 som 
inte ännu fyllt 80, som  kan 
delta i valet.

K A TT /K O

Birgittasystrarna tillbaica i 
i^aribo
Den 5.September invigdes 
birgittasystramas nya kloster 
Habitaculum Mariae i Mari- 
bo pä ett stenkasts avständ 
frän det medeltida Birgittak- 
lostrets ruiner. Det klostret 
var det första Birgittaklostret 
i Danmark. Invigningen fira- 
des en hei vecka och var en 
glädjefest, inte bara för 
systrarna utan för heia sta-

den. Det var ju tack vare sta- 
dens positiva installning, de 
tog emot systrarnas erbjudna 
inkopspris framom ett annat 
nagot storre, som  gjort det 
mojligt foldern att aterkom- 
ma till denna ort, som  har 
sitt nam n av det medeltida 
klostret.

K A TT /K O
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Artikkeleita

Uusi ryhmä puolustaa elämää
M arraskuun alkupuolella pi
dettiin H elsingissä Pyhän 
Henrikin katedraalin seura
kuntasalissa kokous, jonka 
tarkoituksena oli koota yh
teen elämän puolustamisesta 
kiinnostuneita katolilaisia. 
Yleisvikaari isä T u om o T. 
V im parin  koolle kutsumaan 
tilaisuuteen tuli koleasta syys
ilm asta huolim atta paikalle 
toistakym m entä eri-ikäistä 
henkilöä, ja melkein yhtä 
moni ilmoitti kiinnostukses
taan, vaikkei tällä kertaa pai
kalle päässytkään.

Eläm än puolesta -ryh
män tarkoitus on perustellen 
edistää tervettä elämän kult
tuuria ja  myös käytännössä 
vahvistaa elämän lahjan kun
nioittam ista aluksi erityisesti 
katolilaisten keskuudessa. 
Ryhmä haluaa ensin itse pa
neutua kaikessa rauhassa ih
m iseläm än pyhyyden ja ar
vokkuuden syihin, jotta sen 
todistus olisi vakuuttava.

Yleisvikaari Vimpari tote
si kokouksessa, että ’’tällaisis
ta asioista on pystyttävä pu
hum aan ja tiedottamaan ta
sapainoisesti ja toisia kunni
oittaen, m utta myös tehok
kaasti ja totuudenm ukaises
ti” . H än ei toivo ryhmästä 
metelöivää tai toisia syyttele
vää öykkäriporukkaa, vaan 
asiallista työtä tekevää aivan 
tavallisten katolilaisten jouk
koa, joka amm entaa voiman
sa rukouksesta. ’’Yksi tär
keimmistä tehtävistämme on 
tarjota asiallista ja totuuden
m ukaista tietoa, koska m o
nissa vaikeissa kysymyksissä 
informaation valtavirta jakaa 
etenkin nuorille suorastaan 
väärää tietoa” , sanoo isä 
Vimpari.

Ensim m äisessä kokouk
sessa ryhmän toim innan 
kohteeksi valittiin elämän 
koko kirjo: hedelm öittym i
sestä luonnolliseen kuole
maan, odottavien äitien tu
kem iseen ja ihm isarvoisen 
eläm än turvaamiseen. Yhtä 
tiettyä teemaa, esimerkiksi 
sinänsä tärkeää aborttien eh
käisemistä, ei haluttu nostaa 
ainoaksi tärkeäksi asiaksi.

’’Siitä  huolim atta, että 
raskaudenkeskeytys on tär
keä teema, ei ryhmän kanna
ta takertua pelkästään sii
hen. Ehkä m uilla eläm än 
puolustam isen osa-alueilla 
saam m e tätä yhteiskuntaa
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silmällä pitäen helpommin
kin aikaan hyviä tuloksia. 
Vaikka eihän vaikeuksia voi 
totuuden kustannuksella 
paeta”, tuumi yksi kokouk
sessa mukana ollut.

Tilaisuuteen osallistuneet 
kävivät monipuolista keskus
telua elämän puolustamisen 
keinoista ja tärkeistä kohteis
ta. Tässä vaiheessa kuitenkin 
päätettiin, että valmistelutyö
tä jatketaan, ennen kuin 
konkreettisiin toim enpitei
siin ryhdytään.

Jo  pitkään karitatiiviseen 
työhön osallistunut Jan  
K rook  muistutti kokoukses
sa myös, että elämän puolus
taminen alkaa jo  ihan taval
lisista asioista, toisen lähim
m äisen kohtaam isesta, rak
kauden ja huolenpidon 
osoittamisesta toisia kohtaan 
-  vaikkapa om assa seurakun
nassa.

Ryhmän seuraavat ko
koontum iset, joihin kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetul
leita, pidetään Pyhän Henri
kin katedraalin seurakunta- 
salissa 8.12., 5.1. ja 2.2. vie
tettävien maanantai-iltames- 
sujen jälkeen siis alkaen noin 
klo 18.30. -KATT

Joidenkin pro life -työtä  
tekevien järjestöjen kotisivuja:

Respekt: www.respektlivet.nu 
H um an Life International: www.hli.org 
Couple to Couple League: www.ccli.org 
Paavillinen elämän akatemia: www.academiavita.org

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään 
Joosefiin. 9/10

Pyhän perheen suojelija
Evankelistat ovat tarkkoja 
siitä, ettei Jeesuksen elämäs
sä mikään ollut sattumanva
raista, vaan kaikki tapahtui 
Jum alan ennalta päättä
män suunnitelman mukai
sesti.

M arialla oli iäisyydestä 
asti ollut tehtävä Jeesuksen 
äitinä. Joosef taas valittiin 
huolehtimaan Jum alan Po
jan järjestelmällisestä maail-

Hiljainen suuruus on kymmen
osainen mietiskely pyiiästä 
Joosefista. Se on alunperin 
ilmestynyt itävaltalaisessa St. 
Josef-lehdessä (Heft6,
2001).

maan ohjaamisesta ja suoje
lemaan perhettään: Jeesus 
ja Maria ovat ne kallisarvoi
set aarteet, jotka hänelle an
nettiin. Jeesuksen kätketty 
elämä luovutettiin kokonai
suudessaan hänen valvon
taansa. Jum alan Poika oli 
vanhem piensa luona kol
mekymmentä vuotta "pysy
en Joosefin varjossa”.

N äin  pyhä Jo osef on 
myös erityinen esikuva kai
kille perheenisille näiden 
ehdottom assa uskollisuu
dessa puolisoilleen ja isälli
sessä valveutuneisuudessa 
lapsiaan kohtaan. Aivan 
kuten vanhan liiton alussa 
on edessämme myös uuden 
liiton alussa juuri aviopari.

’’Kun nyt Aadam ja Eeva 
olivat sen pahan lähde, joka 
on peittänyt maailman, 
niin Joosef ja M aria m uo
dostavat puolestaan huip
pukohdan, josta pyhyys le
vittäytyy yli koko maanpii
rin.”

Pyhä perhe on meille 
kirkon kuva. Maria on uusi 
Eeva. Hän on kirkon, mor
siamen, esikuva ja sisältö. 
M utta uusi A adam  ei ole 
Jo o se f vaan Kristus.

N iin kuin ensimmäinen

Eeva sai alkunsa Aadam in 
kyljestä, niin syntyi myös 
uusi Eeva, kirkko, uuden 
A adam in keihäällä puh
kaistusta kyljestä. Karitsan 
m orsiam esta, joka seisoi 
Vapahtajan avustajana ris
tin juurella, tuli Poikansa 
tahdon mukaan armon vä
littäjä meille kaikille. Ja  Jo
hannes kaikkien tulevien 
kirkon jäsenten edustajana 
saa Marian äidikseen. Tälle 
kirkolle -  sam oin kuin py
hälle perheelle -  Joosef on 
Jum alan lahjoittama suoje
lija. Sen kulmakivi on Kris
tus, personifioituna se tulee 
näkyviin Neitsyt Mariassa. 
Se lepää apostolien, pro
feettojen ja kirkonopettaji- 
en perustuksella.

N iin kuin Joosef aikoi
naan huolehti Jeesuksesta 
ja M ariasta, niin hän tä
näänkin huolehtii Kristuk
sen mystisestä ruumiista, 
joka kirkko on. N iin kuin 
hän kerran osasi pelastaa 
Jeesus-lapsen Herodeksen 
vainolta, niin hän tänään
kin suojaa kirkkoa pahan 
vihollisen hyökkäyksiltä.
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Katekeesin kaikuja

Rakasta lasta -  suojele lapsuutta
Evankelis-luterilalsen kirkon kymmenen teesiä 
vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä

Lapsen oikeuksien päivänä
20.11 satojen luterilaisten 
kirkkojen oviin naulattiin 
kymmenen teesiä vanhem 
muudesta ja hyvästä lapsuu
desta otsikolla ‘rakasta lasta 
-  suojele lapsuutta’. Tempa
ukseen osallistui niin luteri
laisen kirkon työntekijöitä 
kuin yhteiskunnan päättäjiä 
sekä myös vanhempia ja lap
sia. Teesejä ja niihin liittyvää 
materiaalia on jaettu lisäksi 
seurakuntien lapsityön yh
teistyökum ppaneille kuten 
neuvoloihin, kirjastoihin, 
päiväkoteihin ja kouluihin.

Teesit luovutettiin juhlal
lisesti myös eduskunnan pu
hemies Paavo Lipposelle. Pu

hemies Lipponen totesi tilai
suudessa, että muun muassa 
perheen ja työelämän yh
teensovittam inen on ajan
kohtainen ja ratkaisua vaati
va lapsen hyvään eläm ään 
vaikuttava kysymys. Hän esit
ti samalla isänä huolestunei
suutensa siitä, että “parhaa
seen katseluaikaan lapsuu
teen tunkeutuu asioita, jotka 
eivät sinne kuulu” .

Teesit on luotu jo kaksi 
vuotta sitten Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen (SLK) 
ja Kirkon kasvatus ja nuori
sotyö -yksikön (KKN) yhteis
työnä, mutta nyt luterilainen 
kirkko haluaa julistautua vie
lä selkeämmin lapsuuden

suojelun yhteisöksi ja haas
taa sam aan liikkeeseen mu
kaan myös muita kasvattajia.

Teesit koskettavat hyvin 
ajankohtaisia ja tärkeitä ai
heita: mediamaailman ja tie
totulvan tuomia haasteita ja 
ahdistusta, turvallisia rajoja 
sekä vastuullista vanhem 
m uutta. SLK :n  pääsihteeri 
Kalevi Virtanen itse totesi, 
että ’’Lapsen tärkeä voimava
ran lähde on se, että hän saa 
olla riittävän kauan pieni, 
tietämätön ja turvassa. Se on 
hänen perusoikeutensa” .

H elsingin Sanom issa
21.11 piispa Ilkka Kantola 
kommentoi, että “Teesit on 
laadittu kirkon piirissä, mut
ta ne on kirjoitettu niin, että 
ne ovat käyttökelpoinen apu
neuvo myös niissä kodeissa, 
joissa kirkon hengellinen sa
noma ei ole tuttu tai sitä ei 
koeta kiinnostavaksi” .

Jä in  kuitenkin kaipaa
maan teeseissä jonkinlaista 
viittausta Jumalaan ja kristin
uskoon. O n tärkeää tuoda

perheen arki myös om aan 
rukouselämään. Edes rakas
tavat vanhem m at eivät voi 
jaksaa kantaa kaikkea yksin, 
ellei heillä ole Jum alan apua. 
Jeesus itse sanoi; "Ilman mi
nua te ette saa aikaan mi
tään” (Joh. 15:5).

O lisin siten odottanut, 
että kirkon piirissä tehdyt 
teesit ottaisivat edes jotenkin 
Jum alan olem assaolon ja 
myötävaikutuksen huom i
oon. M onet vanhemmat vai
puvat juuri epätoivoon, kos
ka tuntevat että ovat inhimil
lisesti katsoen tehneet kaik
kensa eivätkä silti onnistu 
lasten kasvatuksessa. Var
masti on paljon ihmisiä, joil
le olisi helpotus kuulla, että 
on olemassa jotakin suurem
paa ja turvallista, johon he 
voivat turvautua myös lapsen 
kasvatuksessa: Jum ala, joka 
on m eidän kaikkien Isä, 
myös vanhempien. Jum alan 
kämmenellä ei kukaan ole
turvaton.

I r e n e  A lvarez

Kymmenen teesiä 
vanhemmuudesta ja lapsen 
■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ hyvästä elämästä

1. Lahjoita lapsellesi lapsuus.
2. Uskalla olla aikuinen.
3. Ole läsnä lapsellesi.
4. Anna aikaa aikuisen elämälle.
5. Hyväksy lapsesi ainutlaatuisuus.
6. Suojele lastasi turhalta tiedolta.
7. Sitoudu vanhemmuuteen.
8. Anna vapautta, aseta rajoja.
9. Ole tärkein lapsellesi.
10. Varjele lapsuutta.

Heidi Tuorila-Kahanpää: 
Euroopan ikoni, Edith Stei- 
nin elämä 1891-1942.
M inerva Kustannus Oy, Jy
väskylä 2003, 255 sivua.

Kun pyhän Birgitan 
juhlavuosi on päätty
m ässä, on ihan sopi

vaa katsella ym pärilleen ja 
huom ata, että vanhalla Eu- 
roopallam m e on m uitakin 
suojeluspyhimyksiä kuin Bir
gitta. Yksi heistä on pyhä Ris
tin Teresa Benedicta eli 
Edith Stein. Hän ei suinkaan 
ole tuntematon Suom en ka
tolilaisille, mutta nyt hän tu
lee meitä entistä lähemmäk
si Heidi Tuorila-Kahan-pään 
laatiman perusteellisen ja sel
keän elämäkerran ansiosta.

Tekijä on perehtynyt sy
vällisesti täm än lahjakkaan 
filosofin, karm eliittasisaren 
ja mart-tyyrin elämänvaihei
siin ja kirjalliseen tuotan
toon, ja lukija vaistoaa, että 
kuvauksen kohde on lähellä 
kirjoittajan sydäntä. Kirja on 
mainio esimerkki käsitteestä 
Einfühlung - empatia, jota 
Edith Stein filosofisissa teks
teissään selittää: Einfühlung 
on henkinen akti, joka antaa 
tietoa siitä, mitä toinen ko
kee. Empatia on sen spontaa
nista tajuamista, m itä tunte
muksia ja elämyksiä toisella 
ihmisellä on. Sen  avulla saa
daan suora tuntum a toisen 
ihm isen tunte-muksiin ja 
elämyksiin...

Kirjan laaja lähde- ja kir
jallisuusluettelo osoittaa, mi
ten monipuolisesti tekijä on 
tutus-tunut kuvattavaan hen
kilöön. Edith Steinista on
kin viim e vuosikym m eninä 
laadittu lukuisia teoksia ja 
lukemattomia artikkeleita, ja 
hänen om at filosofiset ja teo
logiset ju lkaisunsa sekä kir-

Perspektiivi

Carlo Carretto: Mikä voisi 
olla kauniimpi kuin se polku, 
jonka Jumala meille osoittaa^ 
On turhaa kärsimystä pitää 
kiinni asioista, joita ei ole ole
massa ja  poluista joita ei ole 
tehty meitä varten.

Suom en kielen verbi tietää 
tarkoittaa: tuntea tie. T ie  
hen liittyy vahva tunnelata 
us, sillä tiessä on kyse elä
män kohtalosta ja lähdöstä 
kohti tuntem atonta. O n 
vahva elämys ajella vaikka
pa suurkaupunkien metro
linjoilla Pariisissa, Lontoos
sa tai New Yorkissa, kun 
juna syöksyy pimeässä tun-

Mistä tulen, minne menen...
nelissä kohti määränpäätä 
eikä tietä näy.

Entisinä aikoina pyhiin
vaellusmatkoja tehtiin sa
maan tapaan kuin nykyisin 
lomamatkoja ympäri maail
maa. Kun nykyaikana läh
detään lomalle, matkan toi
votaan sujuvan nopeasti ja 
vaivattomasti, ja painopiste 
on perillä matkakohteessa 
vietettävässä ajassa. A ikoi
naan perille pääsy vei kuu
kausia ja  taivaltaja näki ja 
koki m onenlaista matkal

laan.
Täm än hetken suosi

tuim pia pyhiinvaelluspaik
koja on Pyreneitten vuoris
tossa sijaitseva Lourdes. 
Nuoren Bernadette Soubi- 
rousin kokemat Neitsyt 
M arian ilmestykset satavii
sikymmentä vuotta sitten ja 
kansanjoukkojen hullaan
tuminen hänen mukanaan 
ruusukkorukouksiin Gave- 
joen rannan luolan edustal
la saivat kaupungin silloi
sen porm estarin pelkää

m ään kaupungin maineen 
menetystä ja sitä, ettei 
Ranskan valtio koskaan ra
kentaisi porm estarin unel
moimaa rautatietä Lourde- 
siin. Toisin kävi, sillä Berna- 
detten kokemukset tekivät 
Lourdesista tunnetun ja sii
tä tuli vilkas rautateiden ris
teyspaikka. Nykyisin tien 
Lourdesiin löytää vuosit
tain 5,5 m iljoonaa pyhiin
vaeltajaa.

Osoita minulle tie ja  tee 
minut halukkaaksi kulke

maan sitä, pyydetään erääs
sä Pyhän Birgitan rukouk
sessa. Rukouksessa toivo
taan, että elämä muuttuisi 
vähitellen jatkuvaksi py
hiinvaellukseksi ja ihminen 
osaisi valita ne polut, jotka 
Jum ala on tarkoittanut 
häntä varten. M atkaa teh
dään yhdessä m uiden ih
misten kanssa, m utta toi
saalta tien löytämiseen tar
vitaan myös vetäytymistä 
hiljaisuuteen ja syventymis
tä Jum alan yhteyden tiedos-
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Luettua

Edith Stein -  Euroopan ilooni
jeet ja päiväkirjat ovat tutki
joiden käytettävissä. Heidän 
ei siis tarvitse hiihtää umpi
hankeen etsim ään erakkoa 
tiettömien taipaleiden takaa.

Edith Stein

Silti on ihailtava tekijän tai
toa, sisua ja kärsivällisyyttä, 
kun hän on suuresta lähde
aineistosta pystynyt poim i
m aan nähdäkseni kaikki 
Edith Steinin merkittävät ih
m issuhteet, hänen henki
seen ja hengelliseen kehityk
seensä vaikuttaneet tekijät 
sekä hänen kirjoitustensa 
pääajatukset ja esittäm ään 
ne vieläpä suhteellisen sup
peassa m uodossa. Kohtaam
me kirjassa Edithin sukulai
set, opettajat ja ystä-vät, hä
nen toiveensa ja rukouksen
sa, ilonsa ja surunsa. Lukija 
panee merkille myös huo-li- 
tellun ja kauniin suomen kie
len, jolla monimutkaiset tie
teelliset käsitteetkin tulevat 
luontevasti tavallisen meikä
läisen ulottuville.

O len iloinen siitä, että 
kirjasta huokuu läm m in 
kiintymys saksalaista kulttuu
ria, kirjal-lisuutta ja katolista 
perintöä kohtaan. Tekijä 
opastaa m eidät henkilökoh
taisesti niille pai-koille, joilla

Edith Stein eli ja työskenteli.
Kirjasta saam m e tietää, 

että Edith syntyi Breslaussa 
juutalaisperheen yhdentenä- 
toista lapsena. Hän oli reipas 
ja herkkä pikkutyttö, sitten 
rauhallinen ja pohdiskeleva 
koululainen, luokkansa prii
mus, ahkera ja luotettava. 
Yliopistossa hän valitsi pääai
neeksi filosofian, jo lta hän 
odotti vastausta kysymyk
seen: Mikä on totuus? Mikä 
ihminen on? Opiskellessaan 
Göt-tingenissä hän sai koske
tuksen kristinuskoon. Hän 
valmistui opettajaksi 1915 ja 
työskenteli ensim m äisen 
m aailm ansodan aikana Pu
naisen Ristin palveluksessa. 
Fenomenologiaa käsit-televä 
väitöskirja hyväksyttiin Frei
burgissa 1916.

Sodan  loppuvaiheessa 
Edith tutustui enem m än 
kristinuskoon ja perehtyi 
kristilliseen mystiikkaan, 
mm. Avilan pyhän Teresan 
teokseen Sisäinen linna. Kris
tillinen vakaum us syntyi 
vuonna 1918, ja 1.1.1922 
Edith otti vastaan pyhän kas
teen. Ratkaiseva kokemus oli 
pyhän Teresan elämäkerta, 
josta hän kertoo: “O tin um
pim ähkään paksun kirjan 
hyllystä. Sen nimi oli Pyhän 
Jeesuksen Teresan elämä. 
A loin lukea, ja luin sen sa
man tien loppuun. Kirjaa 
sulkiessani sanoin itselleni: 
’Täm ä on totuus’ . Seuraava- 
na päivänä ostin katolisen 
katekismuksen ja  messukir- 
jan. M enin sunnuntaim es- 
suun ja sen jälkeen pappi
laan ja pyysin välittömästi 
kastetta.” Edith oli intohi
moinen totuuden etsijä. Py
hän Teresan kirja puhuu Ju
malasta totuutena, se “valai
see sielun salaisim pia sopu- 
koita ja antaa järisyttävän

kuvan Jum alan armahtavasta 
rakkaudesta” .

Kirkkoon otettaessa 
Edith oli 30-vuotias. Silloin 
hän oli löytänyt paikan, “jos
sa kaikki levottomat sydämet 
saavat levon ja rauhan” . 
Kääntymyksestä kertominen 
varsinkin usko-vaiselle äidille 
oli vaikea tehtävä, sillä äidin 
mielestä tyttärestä oli tullut 
luopio, hän oli pettänyt juu
talaisen uskonsa. Oli raskas
ta kirjoittaa kotiin kirjeitä, 
joista ei saanut käydä ilmi 
mitään siitä, mikä täytti sydä
men. N äm ä tuntemukset 
ovat tuttuja myös suomalai
sille, jotka otettiin kirkkoon 
m uutam ia vuosikymmeniä 
sitten.

Weimarin tasavallan aika
na Saksassa kukoisti katoli
nen kevät. Luostareita ja pa
pistoa arvostettiin, monet yli
opistoihm iset ja kulttuurin 
edustajat kääntyivät katoli
seen uskoon. Suuret teologit 
Rom ano G uardini ja Diet
rich von H ildebrandt sekä 
kirjailijat W erner Ber- 
gengruen ja Edzard Schaper 
julkaisivat parhaita teoksi
aan, G ertrud von Le Fort 
kirjoitti ihanat runonsa Hym- 
nen an die Kirche. Useita vuo
sia Edith toimi suuren luos- 
tarikoulun opettajana Speye- 
rin katedraalin vierellä, hä
nen henkisenä kotinaan oli 
Beuronin benedik-tiiniluos- 
tari. Hänet kutsuttiin esitel
möimään eri yliopistoihin ja 
juhlatilaisuuksiin. Tällöin 
hän usein käsitteli pedagosi- 
sia aiheita ja erityisesti tyttö
jen kasvatusta. Kasvatuksen 
tärkein tehtävä oli auttaa las
ta lähestymään Jum alaa. 
Eräässä esitelmässä hän lau
sui: “Betlehem istä johtaa 
suora tie Golgatalle, seimel- 
tä ristille... Synnin yössä syt-

tyy Betlehemin tähti, seimes
tä lähtevä loiste tekee ristin 
varjon. Valo sammuu pitkän- 
perjantain yössä, m utta se 
nousee entistä säteileväm- 
min armon aurinkona ylös
nousem uksen aam una.” 
Saattoiko hän jo tuolloin aa
vistaa oman ristintiensä ase
mia?

Jätettyään jäähyväiset per
heelle ja ystäville Edith tuli 
Kölnin karmeliittaluostariin
14.10. 1933. Kauan kaivattu 
hetki oli koittanut. Hän liit
tyi kontemplatiiviseen sään
tökuntaan, joka om istautui 
yksin rukoukseen. Luostaris
sakin hän kirjoitteli ahkeras
ti ja teki käännöstyötä. Siellä 
valmiistui myös hänen filoso
finen pääteoksensa Endliches 
und ewiges Sein. En-simmäiset 
luostarilupaukset hän antoi 
keväällä 1935 ja ikuiset lupa
ukset 21.4.1938. Nyt hän oli 
Jum alan om a ikuisiksi ajoik
si. Nimekseen hän oli valin
nut Teresa Benedicta a Cru- 
ce. Hänen kutsum uksensa 
oli syventyä ristin salaisuu
teen.

Pian kuitenkin kansallis
sosialistien toim inta nousi 
uhkaavana ukkospilvenä tai- 
vaanran-nalle. Edith joutui 
yhä suurempaan vaaraan juu
talaisen syntyperänsä takia ja 
pakeni vuo-denvaihteessa 
1938/1939 Echtin luosta
riin, joka sijaitsi Hollannissa, 
melko lähellä Kölniä. Siellä
kään hän ei ollut turvassa, 
sillä juutalaisiin kohdistuva 
vaino ulottui kaikkialle. Kun 
H ollannin piispat heinä
kuussa 1942 protestoivat jyr
kästi juutalaisten pakkosiir
toja vastaan, viranom aiset 
kostoksi siitä pidättivät välit
tömästi satoja Hollannin ka
tolilaisia ja lähettivät heidät 
kuolemanleireille Itä-Eu-

rooppaan. Ensim m äisten 
joukossa oli sisar Teresa Be
nedicta ja hänen sisarensa 
Rosa. Heidät kuljetettiin suo
raa päätä Auschwitz-Birke- 
naun leirille ja surm attiin 
siellä 9.8.1942. Kukaan ei ole 
palannut kertomaan heidän 
viimeisistä herkistään. - Mo
net ]äli<ivnsaat ovat sitten 
syyttäneet paavi Pius XILta 
siitä, ettei hän äänekkääm 
min tuom innut keskitysleire
jä. O n syytä olettaa, että hän 
säilyttämällä m atalam m an 
profiilin onnistui pelasta
maan tuhansia tai jopa mil
joonia viattomia, jotka muu
toin olisivat natsien kostotoi
missa m enettäneet henken
sä.

Sisar Teresa Benedicta ju
listettiin autuaaksi 1.5.1987 
ja pyhimykseksi 11.10.1998. 
Hän oli kuollut marttyyrina 
katolisen uskonsa tähden. 
V ihdoin 1.10.1999 paavi ju
listi hänet Euroopan taivaal
liseksi suojelijaksi. Täm ä 
maallistuva ja henkisesti rap
peutuva, monien myrskyjen 
tuivertama maanosa, jolla on 
ainutkertainen kristillinen 
perintö, tarvitseekin kipeästi 
taivaallisia puoltorukoilijoi- 
ta. Rukoilkoon Euroopan 
ikoni, pyhä Ristin Teresa Be
nedicta, täm än m aanosan 
kansojen puolesta. - M itä 
paavi lausuikaan m uutamia 
viikkoja sitten? Hän sanoi: 
“Eurooppa joko on kristilli
nen - tai sitten se ei enää ole 
Eurooppa.”

K a l e v i V u o r e l a

P.S. “ Euroopan ikoni” on 
myynnissä suurissa kaupun
geissa; muualla asuvat voivat 
tilata sen kirjakaupan välityk
sellä M inerva Kustannus 
Oy:ltä Jyväskylästä.

tam iseen. Brasilialainen 
kirjailija Paulo C oelho on 
sanonut, että ihmisen ai
noa velvollisuus on seurata 
om aa elämäntietään. Herää 
helposti pelko sellaista tietä 
kohtaan, jonka m ääränpää
tä ei tiedä, pelko elämää ja 
sen tuntemattom ia haastei
ta kohtaan ja  pelko siitä, 
että asiat joihin on tottunut 
katoavat ikuisiksi ajoiksi.

Olen käynyt muutamis
sa Euroopan pyhiinvaellus
paikoista. Taannoin kun 
Suom essa oli ollut sateinen 
kesä, lähdin elokuussa au
rinkolom an toivossa Itali
aan, pieneen kaupunkiin

Adrian meren rannalle. Ita
liassa oli ollut pakahdutta
va helle kuukausikaupalla, 
mutta minun sinne tultua
ni sielläkin alkoivat sateet. 
M atkaopas yritti vedota 
m atkalaisten myötätun
toon paikallisia asukkaita 
kohtaan ja kehotti iloitse
maan kuumuuteen tuskas- 
tuneitten italialaisten puo
lesta. M aakunnan matkai
lutoim isto ymmärsi turis
tien pettymyksen ja järjesti 
rankkasateiden keskelle 
joutuneille suomalaisille il
m aisen tutustum ism atkan 
Loreton pyhiinvaelluskau- 
punkiin.

Matka tehtiin bussilla, 
joka kierteli pitkin kapeita 
kyläteitä ja ajoi maalauksel
listen pikkukaupunkien 
läpi. Loreton kaupungin 
Santuario della Santa C a
san basilikassa on Neitsyt 
Marian synnyinmaja, ja us
kotaan enkelien kuljetta
neen sen Loretoon Nasare
tista vuonna 1295 turvaan 
sodan tiimellykseltä. Kuten 
muissakin pyhiinvaelluspai
koissa, Loretossakin mi
nuun vaikutti syvästi sinne 
tulleet m uut ihmiset. Mo
net pyhiinvaeltajat kiersivät 
polvillaan kontaten basili
kaa ympäri, vaikka sade kas

teli heidät läpimäriksi. Mi
nua ei huolettanut matka- 
kum ppaneitteni näkemys 
siitä, että oli lapsellista us
koa enkelten lennättäneen 
Santa Casan ilmojen halki 
satojen kilometrien takaa 
Israelista. Pikemminkin mi
nusta tuntui, että enkelit 
olivat edelleenkin basilikas
sa. Sateet jatkuivat, mutta 
uusia voimia saaneena läh
din heti seuraavana päivänä 
Firenzeen ja sadepisarat ter
vehtivät minua iloisesti ju
nan kiitäessä kohti taide- 
kaupunkia.

Olen oppinut pitämään 
pyhiinvaellustien taivalta-

misesta määränpäätä kohti 
siinä kuin perillä olostakin. 
Lourdesissa, Czestochowas- 
sa, Fatim assa tai m uussa 
m ääränpäässä on suuren
m oista kuunnella Jum alaa 
ja ajatella niitä m iljoonia 
ihmisiä, jotka ovat vaelta
neet rukoilemaan sinne en
nen minua. Miten monen 
ihmiset ilot, surut, huoka
ukset ja kyyneleet pyhiin
vaelluspaikoille onkaan 
tuotu! Paluumatkalle lähti
essä on tullut varmuus, että 
Jum ala kulkee kanssani, 
olen suojassa.

A n e m o n e
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Ajassa

Dominikaani vei jet suunnitelevat paluuta

Dominikaanit viettivät messua Studium Catliolicumin kappelissa.

Antoine Levy OP ja Axel Carlberg OP tutkailevat paluumahdollisuuksia. 
Avainkysymys on saada rukouselämä säännölliselle pohjalle.

Suomalainen sääntökun- 
taelämä saanee uutta vä
riä, kun dominikaanivel- 
jeskunta tutkii tosimieles
sä mahdollisuuksia uusi
en pappien saapumiselle 
maahamme. Oikeastaan 
kysymys on vain saarnaa- 
javeljien toiminnan jatka
misesta, sillä viime vuosi
na kuolleet isät Martti 
Voutilainen (k. 2001) ja 
Guy Bethune (k. 2003) 
olivat dominikaaneja - ja 
maallikkodominikaaneja 
maassa on edelleenkin. 
Historialliset juuret ovat 
vielä vahvempia. Keski
ajalla dominikaanien vai
kutus Suomessa oli mer
kittävää.

Paluumahdollisuuksia tutki
vat dominikaaniveljet tulevat 
Ruotsista. Antoine Levy O P 
ja Axel Carlberg O P  istuvat 
Studium Catholicum in kap
pelissa vietetyn messun jäl
keen kirjaston pöydän ääres
sä. M essussa oli läsnä mm. 
monia maallikkodominikaa
neja, ja ruotsiksi vietettyyn 
m essuun toi om an sävynsä 
se, että pääselebranttina toi
minut isä Antoine on tutus

tunut ruotsin kieleen vasta 
muutaman viikon ajan, var
sinaisten kieliopintojen ol
lessa vielä edessä - hämmäs
tyttävä suoritus.

’’Kävimme täällä viimeksi 
vuonna 1988, ja nyt katsom
me uudelleen, miltä tilanne 
täällä näyttää. Täm ä on apos
tolinen projekti, jota halu
amm e jatkaa. Esimerkiksi 
ruotsalainen m onsignore 
Lars Cavallin on kirjoitta
nut, että Suom i on dom ini
kaaneille erikoistapaus, kos
ka sääntökunnan juuret ovat 
täällä syvällä, syvemmällä 
kuin m uualla Pohjolassa” , 
dominikaaniveljet sanovat.

Aluksi kahden 
veljen voimin

Jos projekti etenee, siirtyvät 
Levy ja Carlberg pääasiassa 
Suom een. He toivovat saa
vansa tukea ja kolm annen
kin veljen Helsinkiin, vaikka 
ei ainakaan aluksi pysyvästi. 
Suom een tulon yksi tärkeä 
edellytys on yleisölle avoi
men, säännöllisen rukouselä
män toteuttam inen. Siihen 
tarvittaisiin tukea.

’’Meillä on edelleen tehtä

viä myös Suom en ulkopuo
lella, joten m eitä on oltava 
täällä tarpeeksi monta. M uu
ten säännöllinen rukouselä
mä ei toteudu”, toinen veljis
tä sanoo.

Säännöllisen  toim innan 
tavoite taas on Levyn ja Carl- 
bergin mukaan tehdä Jum a
la läsnäolevaksi dom inikaa
nisella tavalla, jonka he mää
rittelevät sanoilla ’’dialog, hos
pitality, witness” -  suom eksi 
”vuoropuhelu, vieraanvarai
suus, todistus” .

Tarkoitus on käydä vuo
ropuheluun nim enom aan 
kulttuurin kanssa. ’’Polttavin 
tarve on nähdäksem m e yh
teiskunnallisen keskustelun 
puolella. O lem m e kokeneet 
täällä tiettyä henkistä vas
taanottavuutta, joka liittyy 
sääntökuntam m e historialli
seen jatkuvuuteen. Tuntuu 
siltä, että meitä odotetaan” , 
Carlberg sanoo.

Pitkä tie 
Suomeen

Dom inikaaniveljistä A ntoi
ne Levyn juuret ovat värik
käät. Filosofiaa opiskellut 
Levy kääntyi 23-vuotiaana 
kristinuskoon. ’’Perheeni on 
juutalainen, m utta olin itse 
ateisti. N oin  26-28 -vuotiaa
na liityin sääntökuntaan” . 
Levy kertoo.

O pinnot jatkuivat teolo
gian alalla Ranskan Lillessä 
ja Sveitsin Fribourgissa. Eri
tyisesti isä Levyä kuitenkin 
kiinnostaa vuoropuhelu or
todoksien kanssa.

"O len myös elänyt, opet
tanut ja asunut Venäjällä. 
Suom i olisi tältäkin kannal
ta todella m ielenkiintoinen 
maa, idän ja lännen välissä. 
Ja sääntökunnassahan me 
kuulum m e sam aan Pariisin 
provinssiin.”

Axel Carlberg on synty
nyt M eksikossa, m utta hä
nen isänsä on ruotsalainen. 
Carlberg muutti 13-vuotiaa- 
na Kanadaan, jossa hän opis
keli filosofiaa ja uskontotie
dettä katolisessa yliopistossa. 
Siellä Carlberg tapasi dom i
nikaaneja. Hän halusi liittyä 
heihin, m utta päätti toteut
taa kutsum ustaan mieluum
min isänpuoleisen sukunsa 
kotimaassa Ruotsissa. N iinpä 
Carlberg jatkoi opintojaan  
Strasbourgissa.

Vuodesta 1987 alkaen 
hän on opettanut Lundin yli
opistossa, erikoisalanaan lää
ketieteen etiikka. Nykyään 
hän on myös ruotsalaisen 
katolisen pro life -liikkeen 
Respektin (www.respektli- 
vet.nu) puheenjohtaja.

KATT



Oremus

Hän, puhdas Neitsyt, oli antava maailmalle 
Pojan, joka viattomana Karitsana oli 
pyyhkivä pois meidän rikoksemme.

Pehsynnittömän sikiämisen prefaatiosta

Neitsyt Maria varjeltui perisynnistä omasta sikiämisestään saakka. Kuvassa Pyhä Anna kolmantena roomalaisesta 
Santa Maria deH’Anima -kollegiosta.

Anna Jeesuksen käyttää sinua kysymättä 
sinulta mitään. Kuuliaisuus on luonnollista, jos 
ymmärrän, että kuulun Jeesukselle.

■ A m  AS T k u k s a  K a i .k i  i i a i .a i n e n

Gud, du fridens källa

G ud, du fridens källa, du har lärt oss, att de 

fridstiftande är dina barn. Ingjut din frid i 

vara hjärtan, sä att ali splittring försvinner i 

din församling. Mä allt som  främjar friden 

bli ljuvt för oss nu och alltid.

G ud allsmäktig, upplys vara själar, sä att 

vi ser vägen tili fridens eviga boningar och 

vandrar den i stillhet. Rena vära samveten

frän alla anklagelser. Fyll vära hjärtan med 

frid, sä att vi i denna världen mitt i oron har 

trygghet under ditt beskydd. Lät oss i besitt- 

ning av din frid vänta Herren Jesus Kristus, 

som är fridsfursten i ditt eviga rike. Amen.

U r ett mozarabiskt sakramentarium i boken

Ske din vilja

Rukouksen apostolaatti
M e 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, joissa on vielä totalitaari
nen hallinto.

Böneapostolatet
Vi her ...

November

Att de kristna i Västvärlden ständigt skall öka 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 även utanfor 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 full frihet att fortsätta sin andliga uppgift 
i de länder som fortfarande har totalitärt styre.

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät

30.11. adventin 1. sunnuntai (I)
IL Jer. 33: 14-16
Ps. 25: 4-5ab, 8-9 , 10+14. Ks Ib
2L l.Tess. 3:12 -  4:2
Ev. Luuk. 21: 25-28 , 34-36
Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen ilmoit

taman kohteen hyväksi.

7.12. adventin 2. sunnuntai (II)
IL  Baar. 5: 1-9
Ps. 126: l-2 ab , 2cd-3, 4 -5 , 6. Ks 3 
2L F il 1 :4 -6 , 8-11.
Ev. Luuk. 3: 1-6

8.12. maanantai, A U TU A AN  N EIT SY T  M A R L\N  PERI- 
SYN N ITÖ N  SIKIÄM INEN, juhlapyhä (velvoittava)

lL lM o o s .3 :9 - 1 5 ,  20 
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4. Ks la  
2 L E f. 1 :3 -6 , 11-12 
Ev. Luuk. 1: 26-38

14.12. adventin 3. sunnuntai (III)
IL S e f. 3: 14-17
Ps. Jes. 12: 2-3 , 4bcd, 5 -6 . Ks 6
2L F il 4: 4-7
Ev. Luuk. 3: 10-18
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Elämässä on monia kuolemanvakavia myrskyjä

Turva hädän hetkellä
Tänä vuonna ad- 
venttikeräyksen 
julisteessa on kuva 
rajumyrskystä 
Ugandassa.
Kuva kertoo raju- 
myrskystä, joka yl
lätti meidät kaikki, 
koko ryhmän.

Olin Ugandassa Katikamun 
kylässä tutustumassa AIDS-or- 
pojen auttamistyöhön. Kylän 
ala-asteella tapasimme Suomen 
Caritaksen orpo-projektiin kuu
luvat kaksoset Babiryen ja N a
katen. Heidän isänsä on kuol
lut AIDS:iin jo 1996.

Paikallisen Caritaksen edusta
jien kanssa olimme kouluun tu
tustumisen jälkeen ahtautuneet 
kaksosten äidin HlV-sairas The- 
resa Nam isingan ja hänen kah
deksan lapsensa pieneen kotiin. 
Perhe elää pienestä maatilkusta 
kädestä suuhun.

Myrsky
Sade alkoi yhtäkkiä. Myrsky

tuuli, rakeita... Muut lähtivät 
autolla turvaan, mutta isä Vin
cent, veli Anthony ja minä jäim
me äidin ja lasten kanssa poltta- 
mattomista tiilistä mutavellillä 
muurattuun mökkiin. Peltikat
to alkoi myrskytuulessa kohoil
la ylös alas, ja kun takaseinästä 
puolet kaatui, lähdimme rank
kasateessa juoksemaan 100 met
rin päähän naapuriin. Naapuris
sa pidin kaksosten pikkuveljeä 
halauksessa ja tunsin, kuinka 
hän tärisi pelosta ja järkytykses
tä vielä pitkään.

Rakeet ja rankkasade tuhosi
vat perheen pienet viljelmät. 
Viereiseen hiekkatiehen rank
kasateet koversivat syviä railoja. 
Parin päivän kuluttua kävimme 
kodin raunioilla. Talon arvok
kain osa, katon aaltopellit, oli 
viety pois. Perheellä oli onni

onnettomuudessa, sillä isä Vin
cent koki heidän hätätilansa sy
västi ja päätti rakentaa heille 
uuden kodin. Siihen raavittiin 
kasaan rahat ja perhe on tänä 
päivän muuttanut 1200 euroa 
maksaneeseen kolmen huo
neen asuntoonsa.

Itkun oikea aihe
Harva tarina päättyy näin on

nellisesti. Pahempi katastrofi on 
HIV/AIDS. Kaikki HIV+ leh
teä varten toukokuussa haastat
telemani AIDSda sairastaneet 
ovat jo kuolleet ja heidän lap
sensa jääneet orvoiksi.

Liikuttavin tilanne isä Vincent 
Kisenyi-Byansin ja Dr Kaggwa

Mugaggan Suomen-vierailussa 
sattui kun isä Vincent meni hil
jaiseksi kesken puhettaan noin 
20 ihmisen edessä. Pitkään ai
kaan hän ei saanut kyynelil
tään puhutuksi. Myöhemmin 
isä Vincent kertoi kuinka hän 
oli jo viikon ajan Suomessa pu
hunut AIDS-orvoista, selvittä
nyt ongelman laajuutta, muis
tellut AlD Sdin kuolleita isään
sä ja veljiään. Kaikki tämä kävi 
hetkeksi liian raskaaksi.

En ihmettele. Minulle oli tou
kokuussa järkytys tavata maalat
tialla makaavia AlD S:iin kuole
via ihmisiä. En ole vielä kun
nolla itkenyt, mutta kyyneleet 
tulevat silmiin melkein aina

kun heistä kerron.
On eri asia kuulla kaukaisista 

ihmisistä ja heidän kärsimyk
sistään. Kaikki tulee ikäänkuin 
monen eri suodattimen läpi ja 
saavuttaa tajuntamme jo val
miiksi etäännytettynä. On koko
naan toinen asia katsoa heitä sil
miin ja keskustella heidän kans
saan. Tosiasia kuitenkin on, 
että he ovat olemassa ja tar
vitsevat kuolemanvakavasti apu
amme. Tosiasia on sekin, että 
me voimme auttaa ruohon
juuritasolta ruohonjuuritasolle, 
joko osallistumalla adventtike- 
räykseen tai ottamalla AIDS-or
voista oman kummilapsen.

Esa Erävalo

Ryhdyn kummiksi 
r n  tytölle pojalle I tytölle tai pojalle

f -  -  * -  M
^Haluan auttaa ‘

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

puolivuosittain (150 euroa)

Maksujen suorittamista varten tarvitsen 
mallipankkisiirron

neljännesvuosittain (75 euroa) 

kerran vuodessa (300 euroa)

yhden vuoden pankkisiirrot

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

Lähettäkää minulle lisätietoa Caritaksen kummilapsitoiminnasta.

Suomen Caritas ry

VASTAUSLÄHETYS  
Tunnus 5012480

00003 Helsinki

Isä Vincent ja Dr 
Kaggwa Mugagga 
saivat julkisuutta

Kun Dr Kaggwa Mugagga oli 
kertonut aamutelevison lähetyk
sessä lääkärin työstään Ugan
dassa ja HIV-tilanteesta, palaute 
katsojilta oli hyvin myönteistä.

En tiennyt, että he kuvasivat 
juuri tuota kohtaa keskustelua, 
kommentoi lääkäri Kaggwa kat
soessaan myöhemmin noin 10 
minuutin nauhoitusta.

Dr Kaggwa Mugagga ja isä 
Vincent saivat sanomansa kuu
luviin myös Helsingin Sanomis
sa ja Kotimaassa. Samoin Kale
va, Kirkko&Kaupunki ja Jyväs
kylän Yliopiston opiskelijoiden 
lehti tekivät artikkeleita

Kiitä vielä kaikkia kummeja 
ja suomalaisia, lähetti isä Vin
cent sähköpostin palattuaan 
Ugandaan.

Suomen Caritaksen rahoitta
man AIDS-orpojen koulutus
hankkeen johtaja isä Vincent 
Kisanyi-Byansi ja Kasana-Luwee- 
ron alueen hiippakunnan ter
veydenhoidosta vastaava lääkä
ri Kaggwa Mugagga vierailivat 
Suomessa 10.-24-10.

? Kysymyksiä 
AIDS-orvon 
kummiudesta ?

M ontako kum m ia jo  on?
Jo 57 henkilöä tai perhettä 

ovat sitten toukokuun ottaneet 
kummilapsen Ugandasta.

M itä kum m iuteen kuuluu?
Kummi saa kummilapsen tie

dot ja hänen valokuvansa, sekä 
kuvauksen työstä, jota Caritas 
tekee hänen yhteisössään. Kah
desti vuodessa saa uutiskirjeen, 
joka sisältää kuulumiset projek
tista sekä henkilökohtaisen ter
vehdyksen lapselta.

Kummilapsi saa kouluruokai
lun, kouluvihot ja -kirjat, kou
lupuvun, tarvittaessa majoituk
sen koulussa ja peiton kotiinsa 
kylmiä öitä varten.

Täytyykö kumm ilapsen kans
sa käydä kirjeenvaihtoa?

Halutessaan voi lähettää kirjei
tä, mutta ei rahaa eikä mitään 
arvokasta. Kirjeenvaihto ei ole 
pakollista: hyvä tapa voisi olla 
lähettää postikortti pari kertaa 
vuodessa. Kirjeenvaihto tapah
tuu Caritaksen kautta ja Ca
ritas huolehtii tarvittaessa kir
jeenvaihdon kääntämisestä.

M oniko lapsi saa avun 25 
euroa/kk kumm imaksusta?

Ulkoministeriö rahoittaa pro
jektista 80%  ja noin yhdeksän 
AIDS-orvon voi laskea saavan 
avun 25 euron omarahoitus
osuudesta. Kummilapsi on 
ikäänkuin heidän kaikkien 
edustajansa, joka tekee projek
tin henkilökohtaiseksi. Hänen 
puolestaan voi rukoilla ja saada 
tietoa yhden lapsen kehitykses
tä. Raha ei mene kummilapsel
le henkilökohtaisesti, vaan hän 
on mukana projektissa, jossa 
huolehditaan 750 lapsen kou
lunkäynnistä ja pyritään turvaa
maan 6000 koululaisen koulu
ruokailu perustamalla kouluille 
omia maatiloja.
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Artikkeleita

“Diasporassa elävien katolilaisten tulee muistaa, että he kuuluvat suureen, maailmanlaajuiseen katoliseen kirkkoon. Siksi he voivat itsetietoisina, ei arrogantteina, mutta itsetietoisina edustaa us
koaan”, sanoo kardinaali Walter Kasper.

Piispa Jözef VVröbel SCJ, kardinaali Walter Kasper ja arkkipiispa Leo piis
pantalossa.

m ielellään m atkaansa Poh
joism aihin  ja  puhuu siitä 
toistuvasti. M atka teki hä
neen suuren vaikutuksen ja 
onnistui m itä ilm eisim m in 
hälventämään m onia vuosi
sataisia ennakkoluuloja. Sen 
myötä kääntyi uusi sivu mo
lem m inpuolisissa suhteis
sam m e.”

V ierailunsa aikana W al
ter Kasper tapasi mm. sekä 
luterilaisen että ortodoksi
sen kirkon edustajia, kor
keinta johtoa myöten. Vaik
ka uskonkäsityksissä luteri
laisten kanssa onkin vielä 
eroavaisuuksia, ei kardinaali 
vaivu epätoivoon: ”OIisi toki 
epärehellistä olla ottam atta 
tätä seikkaa huom ioon. Tä
nään tosin painotam m e 
enem m än sitä, mikä yhdis
tää, ja  yritämme sen kautta 
työskennellä eroavaisuuksi
en parissa, m utta emme voi

niitä yksinkertaisesti vain si
vuuttaa ja olla niistä hiljaa. 
Se ei auttaisi m itään, sillä 
ekumenia edistyy vain totuu
dessa ja rakkaudessa. Molem
mat kuuluvat yhteen.”

Suom essa katoliset ”eku- 
m eenikot” joutuvat yleensä 
haastaviin tilanteisiin, joissa 
he usein yksin edustavat yli 
m iljardin jäsenen kirkkoa 
maailmanlaajuisesti pienien, 
m utta tässä maassa suurten 
kirkkojen edustajien keskel
lä. Kardinaali Kasper rohkai
see heitä: "Psykologisesti voi 
olla vaikeaa kestää tällaista 
diasporaa. Toisaalta diaspo
rassa elävien katolilaisten tu
lee muistaa, että he kuuluvat 
suureen, m aailm anlaajui
seen katoliseen kirkkoon. 
Sieltä käsin heitä tuetaan ja 
avustetaan.” Taloudellista tu
kea myöntää esim. kardinaa
lin kotim aassa Saksassa toi

miva Bonifatiuswerk.
Kardinaali selvästi kokee 

aiheen tärkeäksi ja jatkaa: 
”Siksi he voivat itsetietoisina, 
ei arrogantteina, mutta itse
tietoisina edustaa uskoaan. 
Samalla on suhteemme lute
rilaisiin ja ortodokseihin 
myös pääsääntöisesti kehitty
nyt niin, että molemminpuo
lisesti kunnioitetaan toisia ja 
tunnustetaan toiset.” Walter 
Kasper ohjastaa: "Luterilai
set täällä tietävät, ettei katoli
nen kirkko ole mikään pik
kuruinen joukko -  täällä 
Suom essa kyllä -  vaan maail
m anlaajuinen kirkko, jota 
sen on kunnioitettava ja joka 
sen on otettava vakavasti. 
Emme voi tänään enää aja
tella poliittisesti tai vielä vä
hemmän kirkollisesti yksin
omaan kansallisesti; meidän 
on ajateltava m aailm anlaa
juisesti."

Paavin virkaa 
voi kehittää

Katolista kirkkoa syytetään 
monesti jääräpäisyydestä, 
koska se ei m uuta opetus
taan yhdestä jos toisestakaan 
asiasta. Kardinaali Walter 
Kasper tunnustaa, että tilan
ne on tietyssä mielessä vai
kea, mutta vakuuttaa samal
la: "Katolinen kirkko ei voi 
luopua totuudesta. Kirkko 
on vakuuttunut siitä, että

sen on puolustettava esimer
kiksi elämän pyhyyttä ja per
hearvoja."

Kardinaali näkee tässä 
myös positiivisen ulottuvuu
den: "O n  olem assa hyvin 
monia evankelisia kristittyjä, 
jotka ovat kiitollisia siitä, että 
paavi puolustaa näitä arvoja 
täysin yksiselitteisesti, että 
me emme juokse jokaisen 
m uodin perässä. Paavin ääni 
on tämän päivän tilanteessa 
aivan välttämätön."

M onille kristityille yli 
tunnustusrajojen paavista on 
tullut tietynlainen referenssi- 
piste. Kardinaalin m ukaan 
paavi ymmärtää tämän hyvin 
ja on siksi kutsunut ei-katoli- 
set kristityt vuoropuheluun 
siitä, miten Pietarin virkaa 
voitaisiin tulevaisuudessa 
hoitaa. Walter Kasper selven
tää: "Paavi ei luonnollisesti
kaan aseta Pietarin virkaa 
käytettäväksi, mutta tuon vi
ran hoitamisen tapa voi tie
tenkin kehittyä."

Kardinaali esittää ajatuk
sensa vielä toisella tavalla: 
"Apostoli Pietari johti maail
mankirkkoa eri tavalla kuin 
nykyinen paavi Johannes 
Paavali II; välissä on tapahtu
nut paljon kehittymistä. 
Sam a kehittyminen on mah
dollista myös jatkossa, mutta 
se ei koske Pietarin viran si
sältöä, vaan sen hoitamisen 
tapaa."

Kardinaali näkee katoli
sessa uskossa myös suurta ve
tovoimaa. "Sen  totuudessa 
on om a valovoima ja  sisäi
nen koherenssi” , Kasper sa
noo varm uudella ja jatkaa 
selittäen, että kaikki sopii lo
pulta yhteen: sisäinen logiik
ka toim ii eikä ristiriitoja 
esiinny. Erilaisiakin näke
myksiä on, mutta silti tiede
tään kokonaisvaltaisesti, 
mikä on katolista. Kardinaa
lin sanoin: "Sen me voimme 
määritellä, koska meillä on 
yleiskatekismus ja paavin 
ääni."

M onet evankeliset kristi
tyt kaipaavat sam aa. Kardi
naali on huolissaan siitä, että 
evankelinen ääni on nykyään 
kovin hajanainen. ”Emme 
ole tilanteesta iloisia, sillä se 
koskee myös meitä. Kristin
uskon ääni maailmassa tulee 
heikommaksi. Toisaalta sil
loin, kun kaikki kirkot puhu
vat yhdellä suulla, kristilli
nen sanom a on varmasti pal
jon  vaikuttavampi ja tehok
kaam pi", Kasper toteaa. "Ai
nakin olisi saavutettava se", 
hän päättää, "että tärkeissä 
ihmiskuntaa koskevissa kysy
myksissä voisim m e yhdessä 
ottaa kantaa evankeliumin 
perustalta".

M a r k o  T erv a po rtti
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Artikkeleita

Focolare-keskus Tampereelle

Kotiliesi lämpiää Suomessakin
ta elämästään ja uskostaan.” 

Sen jälkeen Sibilla tunsi, 
että hänenkin oli muutetta
va asioita. Hän otti yhteyttä 
kerrostalonsa asukkaisiin, 
jotka alkoivatkin pitää yh
teyttä keskenään.

”Kaikki tutustuivat toi
siinsa. Se oli loppujen lopuk
si hyvin yksinkertaista. Kun 
ostin kukkia torilta, ostin 
muillekin, tai pesin samalla 
kaikki ikkunat.”

K o tita lo u s in s in ö ö r ik s i 
valmistunut Sibilla toimi kui
tenkin etupäässä nuorten 
ryhmissä. Hän harkitsi ensin 
luostaria, m utta vakuuttui 
ajan myötä, että hänen kut
sumuksensa olisi Focolare.

Tällä hetkellä se on myös 
Suom i, mistä olemme hyvin 
tyytyväisiä. M aallikkoliikkei
tä ei ole meillä liikaa. U seam 
pi vaihtoehto merkitsee sitä, 
että ihminen voi entistä pa
rem m in löytää tavan, jolla 
toteuttaa kutsumustaan.

O lli O r k o n e v a

Satu Pataila (vasemmalla) ja Sibilla von Haastrecht toimivat Suom en ensimmäisessä Focolare-keskuksessa Tampereella.

Suomi on tähän saakka 
ollut vailla Focolare-kes- 
kusta - tämän maallikko
liikkeen piiriin kuuluvia 
ihmisiä ja perheitä meillä 
on toki ollut jo hyvän ai- 
kaa. Nyt keskus on saatu 
aikaan: Tampereen seura
kunnan tiloissa toimii 
kaksi Focolare-maallik- 
koa, jotka järjestävät ta
paamisia ja koordinoivat 
muutenkin toimintaa 
mahdollisuuksien mu
kaan.

Tampereen seurakunnan yh
teydessä asuvat ja  toimivat 
maallikot Satu  Pataila ja Si
billa van H aastrecht tuntu
vat innostuneilta kertoes
saan uudesta haasteestaan 
Suom essa. Työmaata on pal
jon myös lähes täysin luteri
laisessa Suomessa, sillä Foco
lare on paitsi katolinen, 
myös ekum eeninen liike, 
joka ei sulje ulos m uita us
kontoa tunnustavia tai edes 
kokonaan uskonnottom ia. 
He ovat valmiita tarttumaan 
työhön, m utta se edetköön 
om aan tahtiinsa.

”Emme ole vielä ajatelleet 
asiaa pidemmälle. Emme tee 
suunnitelmia mennessämme 
uuteen paikkaan. Nyt eläm
me täällä olevien ihmisten 
kanssa ja  katsom m e, miten 
elämä kehittyy”. Satu Pataila 
sanoo.

"Ihmiset ovat tähän saak
ka olleet hyvin hajallaan ja

erillään. Nyt mahdollisuudet 
pitää yhteyttä paranevat, ja 
itse voimme pitää yhteyttä 
kaukanakin asuviin.”

Suomalaiset Focolare-per- 
heet ja ihmiset ovat tunte
neet toisiaan ainakin jossain 
määrin parikymmentä vuot
ta, ja se saa Satun ja Sibillan 
korostam aan, että he kaksi 
eivät ole liike, vaan kaikki 
yhdessä. Sibilla toteaa hei
dän luottavan Pyhän H en
gen ohjaukseen, joka on pa
rempaa kuin joskus kovin 
inhim illinen pitkän tähtäi
men suunnittelu.

Tie Focoiare- 
maaiiikoi(si

Satu Pataila hän tutustui Fo- 
colareen Tampereella jo 13 
vuotta sitten, tarkemmin sa
noen m uutamaan sen piiris
sä elävään suomalaisperhee
seen. Hän otti yhteyttä lähin
nä toimivaan eli Tukholman 
Focolare-keskukseen.

”Tutustuin sikäläisiin ih
misiin, mm. siellä 30 vuotta 
olleeseen Elina Kippoon, 
joka toim ii koordinaattori
na. Ihastuin elämäntyyliin, 
joka oli hyvin konkreettista 
jakamista. Siitä tuli Jumalan 
kutsu minulle” . Satu Pataila 
kertoo.

Hän toteaa, että Focolare- 
kutsum usta on jopa lapsen 
helppo alkaa elää todeksi, 
mutta että se on prosessina 
varsin pitkä. Satun se vei

mm. kolmeksi vuodeksi suu
reen Focolare-keskukseen 
Italiaan, minkä jälkeen hän 
palasi Tukholmaan kuudek
si vuodeksi.

Suom essa naiset ovat ol
leet vasta m uutam an kuu
kauden. Vielä vuosi sitten 
heille ei itse asiassa ollut sel
vää, että Focolare toimii Suo
messa nykyisessä laajuudes
saan. O nhan meilläkin jo 
vuosikymmeniä julkaistu 
mm. pientä "Sana elettäväk
si” -lehtistä. Se on tietysti 
vaatimaton verrattuna vaik
ka Ruotsin "Enad värld"-jul- 
kaisuun, m utta toteuttaa 
om alta osaltaan liikkeessä 
tärkeässä asemassa olevaa jul
kaisutoimintaa.

Mukana 
nuoresta pitäen

Sibilla van Haastrecht tutus
tui Focolareen 19-vuotiaana 
seurakuntansa kautta, jonka 
uusi pappi tunsi liikkeen ja 
kutsui Sibillan m uutamaan 
kokoukseen Mariapolisiin.

"M ukana oli aina 4-5 
muuta hollantilaista, kaiken
ikäisiä ja kaikista ammateis
ta. En ollut koskaan aikai
sem m in ollut m ukana mis
sään sellaisessa” , Sibilla 
Haastrecht kertoo.

"Jokainen pyrki rakasta
maan muita, myös minua. Se 
oli uusi kokemus. Lauloim
me ja tutustuimme toisiim
me, ihmiset puhuivat omas-

Mikä Focolare?

Focolare, eli suom eksi 
suunnilleen "kotiliesi", pe
rustettiin II m aailm anso
dan myrskyisinä aikoina. 
Liikkeen virallinen nimi on 
M ary’s Work. Sen perusti 
Chiara Lubich Trentossa 
vuonna 1943. Se elää evan
keliumia todeksi jokapäiväi
sessä eläm ässä. Liike on 
erittäin elinvoim ainen ja 
vaikuttaa nykyään useam 
massa maassa kuin mikään 
muu katolinen maallikko
liike.

Liikkeellä on laaja ohjel
ma, johon sisältyy kirjaimel
lisesti toteutettua lähim-

m äisenrakkautta lähipiiris
sä, naapurustossa ja maail
massa, "antam isen kulttuu
riin” perustuva taloudelli
sen toim innan etiikkaa, 
sekä mm. kokeilukaupun- 
gin M ariapolis G inettan  
tyyppisiä projekteja.

Paavi Johannes Paavali 
II on tukenut maallikkoliik
keitä pontifikaattinsa aika
na, ja liike näkeekin itsensä 
osana ” maallikkoliikkeiden 
aluskasvillisuutta” . Sam oin 
piispam m e on osoittanut 
suhtautuvansa niihin suu
rella kunnioituksella.
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Paimenelta

Piispamme saama paavin opetulcsesta

Rakkaat sisaret ja veljet!

H aluaisin om istaa täm än 
päivän saarnani erityisesti 
paavi Johannes Paavali ILlle. 
Syynä siihen on hänen juh
lansa, sillä hän on jo 25 vuo
den ajan palvellut kirkkoa 
apostoli Pietarin seuraajana. 
Tällaista juhlaa on voitu viet
tää vain hyvin harvoin. Siksi 
haluamme kiittää siitä Jum a
laa. Emmekä me ole Jum alal
le kiitollisia ainoastaan paa
vista henkilönä, vaan myös 
hänen viranhoidostaan ja 
opetuksestaan. H än on jää
nyt käytännöllisesti katsoen 
aikam m e ainoaksi m oraali
seksi auktoriteetiksi. Hän ei 
alistu ideologisille muotivir
tauksille ja hänellä on rohke
utta julistaa m aailm alle to
tuutta. Jokainen  ihminen, 
joka on menettänyt elämän
sä suunnan ja etsii eläm än 
tarkoitusta, voi löytää pyhän 
isän opetuksesta arvokasta 
apua.

Paavin apostolinen toi
minta on ollut erittäin m oni
puolista. H än on tehnyt yh
teensä jo yli sata paimenmat
kaa eri puolille  maailmaa. 
H än on julkaissut toistaisek
si 14 kiertokirjettä, sen lisäk
si m onia apostolisia kirjeitä 
sekä suuren määrän puheita.

M inun ei ole helppoa ku
vailla paavin opetusta lyhyes
sä saarnassa. Voin kuitenkin 
ryhmitellä hänen asiakirjo
jaan niiden aiheiden pohjal
ta.

Ensim m äisen  ryhmän 
m uodostavat kolme Pyhää 
Kolm inaisuutta käsittelevää 
kiertokirjettä, ensin ”Re- 
dem ptor H om in is” , sitten 
’’Dives in M isericordia” ja 
"D om inum  et Vivifican- 
tem ” . Ensim m äisen kierto
kirjeen pääteem ana on ihmi
sen suhde elämään ja pelas
tukseen. Pääkysymys kuuluu: 
mikä on ihm inen, kuinka 
hän voi kokea todellista on
nea, mistä hän löytää vasta
uksen eksistentiaalisiin kysy
myksiinsä, kuinka hän voi 
pelastua? Johannes Paavali II 
löytää vastauksen näihin ky
symyksiin Jeesuksen om ista 
sanoista: "M inä olen tie, to
tuus ja eläm ä” Qoh. 14:6). 
N äin  myös jokainen ihmi
nen voi lausua nämä Pietarin 
sanat Jeesukselle: "Herra, ke
nen luo me menisimme? Si
nulla on ikuisen elämän sa
nat." Ooh. 6:68)

Jum alan laupeus ilmoite
taan Jeesuksessa Kristukses
sa. Täm ä on kristilliselle us
kolle keskeistä. Jum ala odot
taa ihmisen kääntyvän ja kut
suu hänet sovitukseen. ”Di-

ves in M isericordia” -kierto- 
kirjeen keskeinen sisältö löy
tyy kauniista vertauksesta 
tuhlaajapojasta. Siinä isän 
armahtavaisuus kuvataan 
seuraavasti: ”Kun poika vielä 
oli kaukana, isä näki hänet ja 
heltyi. Hän juoksi poikaa vas
taan, sulki hänet syliinsä ja 
suuteli häntä. (Lk 15:20) Sit
ten isä sanoo palvelijoilleen: 
Nyt [...] vietetään ilojuhlaa! 
M inun poikani oli kuollut, 
mutta heräsi eloon, hän oli 
kadoksissa, mutta nyt hän on
löytynyt.” (Lk 15:23-24) 

Jeesuksessa Kristuksessa 
Pyhän H engen salaisuus il
m oitetaan. Pyhä Henki on 
jatkava Jeesuksen Kristuksen 
pelastus-työtä hänen taivaa
seen astum isensa jälkeen. 
Kirkon sakramentit kumpu
avat voim allisina hänestä. 
N iin kuin Johannes Paavali
II kiertokirje ”Dom inum  et 
Vivificantem ” painottaa. 
Pyhä Henki antaa myös puh
taan om antunnon lahjan” . 
Pyhä Henki kutsuu ihmistä 
kääntymykseen ja elämään 
evankeliumin totuudessa. 
Se, joka vastaa tähän kut
suun myöntävästi, kokee Ju
malan ystävyyden ilon. Se, 
joka sulkee sydämensä tälle 
kutsulle, syyllistyy synneistä 
suurim paan, niin kutsut
tuun syntiin Pyhää Henkeä

vastaan. Täm än synnin tilas
sa ihminen ei voi ottaa vas
taan syntien anteeksiantoa, 
koska hän on sulkenut sydä
m ensä sovinnolta Jum alan 
kanssa. H än ei näin halua 
tehdä sitä päätöstä, jonka 
tuhlaajapoika teki sanoes
saan: ”Nyt minä lähden isä
ni luo ja sanon, hänelle: Isä, 
minä olen tehnyt syntiä tai
vasta vastaan ja sinua vas
taan”. (Lk 15:18)

Johannes Paavali II on 
kirjoittanut myös kolme 
suurta sosiaaliensyklikaa, ni
mittäin ”Laborem Exer- 
cens” , "Sollicitudo Rei Socia- 
lis” ja "Centesimus A nnus”. 
N äm ä kaikki kiertokirjeet 
käsittelevät yhteiskunnan oi
keudenm ukaisuutta. Paavi 
korostaa ihmisen etusijaa 
tuotantovälineisiin nähden, 
työn etusijaa pääom aan näh
den, etiikan etusijaa teknolo
giaan nähden. N äiden kier
tokirjeiden keskeisenä tee
mana on ihmisen arvo, min
kä tulee aina olla yhteiskun
nan rakenteiden ja toiminto
jen päämääränä. Ihmistä it
seään ei tule koskaan väli
neellistää missään tarkoituk
sessa.

Myös myöhemmissä kier
tokirjeissä, kuten ”Veritatis 
Splendor”, "Evangelium Vi- 
tae” ja ”Fides et Ratio" kiin

nitetään huom iota ihmisen 
arvoon. N äistä ensim m äi
nen Veritatis Splendor” kä
sittelee ihmisen eettisen toi
m innan perusteita. Paavi 
tähdentää, ettei hyvän kritee
reistä päätä ihminen, vaan 
Jumala, joka on kaiken Luo
ja. Ne perustuvat luonnon
laille ja Jum alan sanalle. Eri
tyisellä tavalla niiden perus
tana on evankeliumi ja Jee
sus Kristus. Jokaisen ihmisen 
pitää suunnata omatuntonsa 
näihin perusteisiin. Vain sil
loin ihminen antaa myöntä
vän vastauksen saamalleen 
kutsumukselle pyhyyteen. 
Vain sillä tavalla hän voi saa
vuttaa iankaikkisen elämän.

"Evangelium Vitae” -kier
tokirjeen aiheena on ihmis
elämän arvon kunnioittami
nen. Jokaisen ihmisen elä
m ästä päättäm inen kuuluu 
ainoastaan Jumalalle. Siksi 
pyhä isä tuom itsee jyrkästi 
viattoman eläm än surmaa
misen, erityisesti jokaisen 
murhan, abortin tai euta
nasian teon. Jokaisen ihmi
sen ja hallituksen kutsumus 
on osaltaan vaikuttaa elä
män kulttuurin vahvistami
seksi yhteiskunnassa.

Kiertokirje "Fides et Ra
tio" on omistettu uskon ja fi
losofian välisen suhteen tar
kastelulle. Pyhä isä puolustaa

inhim illisen järjen arvoa 
skeptikkojen epäilyksiä vas
taan. Jokainen ihminen ky
kenee tunnistamaan perusta
vaa laatua olevat eksistentiaa
liset totuudet, joihin kuuluu 
myös Jum alan olemassaolo. 
U sko ei ole ristiriidassa tie
teen kanssa. Vain ennakko
luulot tai tietämättömyys voi
vat johtaa vastakkainasette
luihin.

Viimeisessä kiertokirjees
sään "Ecclesia de Eucharis- 
tia” pyhä isä muistuttaa eu
karistiasta. Pyhässä messussa 
pelastuksen salaisuus toistuu 
sakram entaalisella tavalla. 
Hän puhuu myös eukaristi
an tärkeästä asemasta kirkon 
ja uskovien elämässä.

Johannes Paavali II on 
meille todellinen isä, joka 
osoittaa jokaiselle uskovalle 
varm an tien pelastukseen. 
Hän hoitaa nöyryydellä paa
villista paimenvirkaansa, tie
toisena siitä erityistehtävästä, 
jonka Jeesus Kristus itse on 
uskonut myös hänelle, kun 
hän kehotti Pietaria: "Ruoki 
minun lam paitani” (Joh 
21:17) ja "Vahvista veljiäsi 
[uskossa]"(Lk 22:32). Aa-
men.

+ Józef Wróbel SC J 
Helsingin piispa

Teresa ry järjestää 
joulumyyjäiset

sunnuntaina 30. marraskuuta 2003 
klo 11.15-14.30

Pyhän Marian seurakuntasalissa 
Mäntytie 2, Helsinki.

Tarjolla on jouluisia koristeita, kransseja, kortteja, kä
sitöitä, kotikokkien tuotteita, leivonnaisia ym. 

Myyjäisten tuotto käytetään Helsingin molennpien seu
rakuntien lasten, nuorten, sairaiden ja vanhusten hy
väksi. Tervetuloa tekemään hyviä ostoksia ja nautti

maan kahvion antimista!

Teresa ry ottaa kiitollisena vastaan käsitöitä, arpajais- 
palkintoja, uusia, teille tarpeettomia tavaroita, kotikok

kien tuotteita ja leivonnaisia joulumyyjäisiä varten. 
Joulumyyjäisissä ei ole kirpputoria. Tavaraa voi tuoda 
P. Marian kansliaan ja messun jälkeen seurakuntasa
liin. Ruokataivikkeita ja leivonnaisia voi tuoda lauantai

na 29.11. klo 13.00- 17.00 seurakuntasaliin, jolloin 
myyjäisiä pystytetään.

Avustasi ja osallistumisestasi kiittäen 
Teresa ry:n johtokunta

Teresa ry kiittää kaikkia ystäviään, tukijoitaan ja tere- 
soitaan; meidän kaikkien ansiosta meillä oli 50-vuotis- 
juhlat, joita vielä muistellaan kauan. Tästä on hyvä 
jatkaa myös eteenpäin, suunta ja tarkoitus pysyvät 
samana. Kiitos, että olitte iloitsemassa kanssamme!
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Vakio-ohjelmat Kalenteri

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaiiseurakunta

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, 
kirkkokahvit 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 adoraa- 
tio ke, la 19.30 neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuk
sen mukaan.

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

Ämurinkuja 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 puoli tuntia ennen mes
suja ja sopimuksen mukaan.

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. 
Sähköposti 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 
katedraaiiseurakunta

29.11. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu). 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
30.11. adventin 1. su 9.45 lat/engi,
11.00 PÄÄMESSU, 18.00 iltamessu.
01.12. ma 18.30 informaatiokurssi 
seurakuntasalissa.
06.12. la 11.00 itsenäisyyspäivän 
messu. 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu.
07.12. adventin 2. su 9.45 lat/engI,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ita
liaksi, 18.00 iltamessu.
08.12. ma Neitsyt Marian perisynni- 
tön sikiäminen: 18.00 juhlamessu.
13.12. la 11.00 messu ranskaksi, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
14.12. adventin 3. su 9.45 lat/rans- 
ka, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 perhe- 
messu, 18.00 iltamessu.
15.12. ma 18.30 informaatiokurssi 
seurakuntasalissa.

16.12. ti 10.00 Seniores ko
koontuu Pyhän Henrikin seu
rakuntasalissa

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

Pyhän Marian seurakunta

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
6.12. la itsenäisyyspäivä / kirkon vih
kimisen päivä 10.00 PÄÄMESSU,
18.30 iltamessu
7.12. su 10.00 PÄÄMESSU ruotsik
si, 11.30 messu suomeksi, 16.00 
messu puolaksi / Mass in Polish,
18.00 iltamessu
10.12. ke 9.30 messu koululaisille
12.12. pe messu espanjaksi / Mass 
in Spanish
13.12. la 18.30 iltamessu
14.12. su 10.00 PÄÄMESSU suo
meksi, 11.30 messu englanniksi / 
Mass in English, 17.00 kansainväli
set adventti-ja joululaulut 18.30 ilta
messu
----------------- 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

30.11. adventin 1. su 9.15 mässa pä 
svenska, 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 
Mass in English
2.12. ti 19.00 miestenpiiri
6.12. la 10.00 messu Ahvenanmaal
la, 10.30 messu isänmaan puolesta
7.12. adventin 2. su 10.30 PÄÄMES
SU, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 
messu Salossa, 18.30 Mass in Eng-

lish
12.12. pe 15.00katekeesi Raumalla,
17.00 katekeesi Porissa, 18.00 mes
su Porissa
13.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 per
hemessu
14.12 adventin 3. su 10.30 PÄÄMES
SU, 15.00 messu Raumalla, 18.30 
Mass in English
16.12. ti 19.00 informaatiokurssi 

 Diaspora-------------------
Ahvenanmaa 6.12. la 10.00 
Pori 12.12. pe 18.00 
Rauma 14.12. su 15.00 
Salo 7.12. su 15.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

29.11. la 18.00 Mass in English
30.11. adventin 1. su 10.30 PÄÄ
MESSU
7.12. adventin 2. su 10.30 PÄÄMES
SU
8.-9.12. ma, ti SCJ-pappien kokous: 
ei messuja
12.12. pe 18.00 messu Kiteellä
13.12. la 9.45 uskonnonopetus Jo
ensuussa, 11.00 messu Joensuus
sa, 16.00 messu Varkaudessa
14.12. adventin 3. su 10.30 PÄÄ
MESSU
18.12. to 14.00 seniorien kokous 

— Diaspora-----------------
Kitee 12.12. pe 18.00 (Ev-lut. kirk
ko; Kappelintie 4)
Joensuu 13.12. la 11.00 (uskonnon
opetus alkaa klo 9.45) ja 26.12. pe
16.00 (Ort. kirkon srk.-sali. Kirkkoka
tu 32)
Varkaus 13.12. la klo 16.00 (Ort. 
kirkko. Taipaleentie 26)
Mikkeli 28.12. su klo 16.00 (Ev-lut. 
tuomiokirkon krypta. Savilahdenkatu 
20)
Savonlinna 27.12. la klo 11.00 (us
konnonopetus alkaa klo 9.45; Ort. 
rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio 26.12. pe 11.00 (Ort. tuomio
kirkon srk.-sali, Snellmaninkatu 8) 
Kajaani 21.12. su 18.00 (Ort. kirkko)

Lasten uskonnonopetus: 20.12.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

23.11 su 10.30 kirkkomme vihkimis- 
päivän juhlamessu
27.11 to 18.30 messu Kristiinankau
pungissa
29.11 la 9.30 katekeesi 14.15 mes
su
30.11 su 10.30
6.12 la 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
7.12 su 10.30 PÄÄMESSU, 15.00 
messu Hämeenlinnassa
10.12 ke 19.00 iltamessu, 19.40 Ire
ne Älvarez: luento lasten uskonnolli
sesta kasvatuksesta
14.12 su 10.30 PÄÄMESSU, 14.00 
messu puolaksi
----------------- Diaspora-------------------
Hämeenlinna (ort. seurakunnan 
seurakuntasali) 2.11.; 7.12. su 15.00 
Kauhajoki (kysy kirkkoherralta) 
Kristiinankaupunki: 30.10 17.30
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Kalenteri

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

27.11, to 18. iltamessu
30.11. adventin 1. su: 11.00 PÄÄ- 
MESSU
4.12. to 18.00 iltamessu
5.12. pe 18.00 messu
7.12. adventin 2. su 11.00 PÄÄMES- 
SU
11.12. to 18.00 iltamessu
13.12. la 13.00 lasten messu
14.12. adventin 3. su 11.00 PÄÄ- 
MESSU (kirkon vihkimisen 10-vuo- 
tisjuhla ja vahvistuksen sakramentti)
18.12. to 18.00 iltamessu

Diaspora
Lahti (ort. kirkko) la 14-16 uskon
nonopetus, 6.12., 3.1. la klo 16.00 
messu
Lappeenranta (ort. kirkko) 21.12., 
18.1. su klo 11.30 messu 
Hamina (Poitsila) 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 toimii 1.11 .-4.1.2004 isä Wies- 
law Svviech SCJ, puh. 09-6877460

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

29.11. la 11.00, uskonnonopetus 
koululaisille.
30.11. adventin 1. su 11.00 PÄÄ- 
MESSU.
4.12. to 19.00 Tuiran kirkossa eku
meeninen jumalanpalvelus.
7.12. adventin 2 su, 11.00 PÄÄMES- 
SU, 17.00 messu Torniossa.
8.12. ma 18.30 autuaan Neitsyt Ma
rian perisynnitön sikiäminen: juhlapy
hä (velvoittava).
13.12. la 11.00, uskonnonopetus 
koululaisille.
14.12. adventin 3. su 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 17.00 messu Rovaniemel
lä.
----------------- Diaspora-------------------
Raahe 28.12. su 17.00 
Rovaniemi 14.12. su 17.00 
Tornio 7.12. su 17.00; 25.12. to 
17.00; 4.1.2004. 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. Adventtikalente- 
rit - joulukortit - seimet -  joululahjat 
ym. Uusi lastenkirja PYHÄT JA ROH
KEAT (17 eur) pyhimyskertomuksia, 
kauniit värikuvat. HELGONENS 
VÄRLD (17 eur) helgonberättelser 
för barn, vackra färgbilder. 
Aukioloajat ennen joulua: ti/to 12.00 
-18.15, ke/pe 12.00-17.00 
Ylimääräiset myyntipäivät: la 13.12 ja
20.12 10.00-14.00, ma/ti22.-23.12.
12.00 -  18.00. Joulun välipäivät 
kauppa suljettu.
Vuoden alusta 8.1. lähtien kauppa 
auki vain ti/to 12.00-18.15.

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel
sinki. Puh. 0208350751, fax 09- 
61294770. Sähköposti info@catholic.fi. 
www.catholic.fi

Stella Maris

Sirkkoontie 22,09630 Koisjärvi. Puh. 
019-335793, fax 019-335892.

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.

Suomen Caritas

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

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

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 eniigt kanononisk rätt.

Elämän puolesta

Elämän puolesta -työryhmä kokoon
tuu seuraavan kerran Pyhän Henri
kin katedraalin seurakuntasalissa
8.12., 5.1. ja 2.2. vietettävien maa- 
nantai-iltamessujen jälkeen siis alka
en noin klo 18.30. Kokouksiin ovat

kaikki tervetulleita. Katso artikkeli si
vulla 13.

^  Maallikkofransiskaanit 
OFS

Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, 
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.

Torstai 11.12. klo 17.00 yhteisön 
kokous ja mietiskely; "Ja Sana tuli 
lihaksi". Iltamessu klo 18.30.

Pyhän Henrikin Seura

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.
Matkustamme keväiseen Riikaan
26.-28.3.2004. Tutustuminen maan 
katoliseen perinteeseen ja nykypäi
vään sekä käynti Rundalen ja Jelga- 
van palatseissa. Mukana matkalla on 
yleisvikaari isä Tuomo T. Vimpari ja 
vietämme päivittäin oman messun. 
Asumme vanhassa keskustassa si- 
jatsevassa Hotel Konventa Setassa. 
Lento Air Baltic 26.3. klo 8.55 ja ta
kaisin Helsingissä olemme 28.3. klo 
19.10. Hinta 428 eur kahden hengen 
huoneessa, 486 eur yhden hengen 
huoneessa (sis. aamiaiset). Sitova 
ennakkomaksu 100 eur maksettava 
välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. 
Loppumaksu 26.2.2004. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 30.1.2004. Vara
ukset klo 9-11 puh. 09-491495/Rita 
Kaira, 09-2391953/Marja-Leena 
Rautakorpi tai 09-630113/Aisla Hen- 
tola.

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.

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti 
P. Marian seurakuntasalissa. Mänty- 
tie 2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. 
Ilta alkaa messun vietolla P. Marian 
kirkossa klo 18.30. Messua edeltää 
ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.

29.11. lauantai: Joulumyyjäisten 
pystytystä P. Marian seurakunta- 
salissa klo 1 3 -1 7 .

30.11. sunnuntai: Joulumyyjäi- 
set päämessunjälkeen n. klo 11.15-
14.30 P. Marian seurakuntasalissa.

9.12. tiistai: Joulujuhla, jonka 
me kaikki olemme tämän syksyn uu
rastuksen jälkeen ansainneet! Pieni 
lahja mukaan!

Teresa ry on Helsingin molempi
en katolisten seurakuntien yhteinen

yhdistys. Toimimme pääkaupunki
seudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän 
Marian seurakuntien karitatiivisen 
työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, 
joiden tuotosta luovutamme kirkko
herrojen jaettavaksi avustuksia van
husten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, 
sekä tuemme nuorten toimintaa.

Ursuliinisisaret

Ursuliinisisaret kutsuvat kaikki haluk
kaat mukaansa Retrettiin Stella 
Marisiin 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.

Sisar Fulgentia muutti

Uusi osoite; Sisar Fulgentia Keijzers, 
Nieuw Hollenhof 48, 6659 CR WA
MEL, Hollanti

Lucia-puodin jouluaikataulut

Ks. Katekeettisen keskuksen koh
dalta tällä sivulla.

Tanssia; Vuori

Mariaaninen tanssiesitys Hämeenky- 
län kirkossa 7.12. klo 19.00. Ohjaus 
ja toteutus Riitta Vainio.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
18.12.2003-14.1. 2004 on toimi
tettava viimeistään 1.1.2004 mie
luiten sähköpostitse osoitteeseen

info@cathoiic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistos
ta kopio itselläsi!
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Artikkeleita

Rautaisannos ekumeniaa:

Kardinaali kylässä
Paavillisen kristittyjen yk
seyden edistämisen neu
voston puheenjohtaja, 
kardinaali Walter Kasper 
vieraili Suomessa loka
kuun alkupuolella. Kir- 
kon ’’ekumeniakardinaa- 
Iin” mielenkiinto maa
tamme kohtaan on luon
nollista seurausta paikal
liskirkkomme hyvistä suh
teista Suomen muiden 
kristillisten kirkkojen ja 
kirkollisten yhteisöjen 
kanssa, jotka kulminoitu
vat vuonna 1968 tapahtu
neeseen Suomen ekumee
nisen neuvoston täysjäse
neksi liittymiseen.

Tavatessaan hiippakuntam 
me työntekijöitä ja erityisesti 
ekum eenisen työn tekijöitä 
Pyhän Henrikin seurakunta- 
salissa kardinaali Kasper ker
toi lyhyesti ekumenian sisäl
löstä. Ilmiönä ekumenia on 
verraten nuori; katolisessa 
kirkossa se pääsi tietyssä mie
lessä vauhtiin vasta Vatikaa
nin 2. kirkolliskokouksen 
seurauksena ja siksi se on kir
kolliskokouksen jälkeisten 
paavien aikana ollut tärkeäs
sä asemassa. Enemmän kuin 
eroja kardinaalin mukaan 
tulisi painottaa sitä, mikä 
kaikkia kristittyjä yhdistää. 
Erityisesti maallistumisen 
edetessä kaikkien kristittyjen 
tulisi entistä selvemmin näh
dä, kuinka suuri skandaali

kristikunnan hajanaisuus oi
kein on.

Kardinaali kiteyttää eku
m enian edistymisen ongel
makohdat näin: O n olemas
sa liberaaleja suuntauksia, 
jotka vaikeuttavat ekumee
nista keskustelua. Tällaisia 
ovat ennen kaikkea naispap
peuden toteuttam inen ja 
moraalisten vääristymien 
vahvistaminen. Kuitenkaan 
ekum enian tieltä ei voi pe
rääntyä. ’’Vaihtoehtoa ei 
ole” , kardinaali vahvistaa.

70-vuotias Walter Kasper, 
Tiibingenin yliopiston pitkä
aikainen dogm atiikan pro
fessori ja Rottenburg-Stutt- 
gartin piispa aina paavin 
kuuriaan siirtymiseensä saak
ka, on tullut ekumeenisessa

Kardinaali Walter Kasper vietti sunnuntaina 12.10. Pyhän Henrikin katedraalissa juhlallisen messun pyhän Birgitan 
juhlavuoden päätökseksi.

liikkeessä tunnetuksi varsin
kin osallisuudestaan M aail
man kirkkojen neuvoston 
Faith and Order -komission 
työhön sekä Luterilaisen 
maailmanliiton kanssa käyty
jen ykseyskeskustelujen ete
nemiseen.

H änen pitkä kokemuk
sensa ekum eenisesta työstä 
näkyy hyvin myös niissä nel
jässä kohdassa, joissa hän ki
teyttää ajatuksensa siitä, mis
sä ja miten yhteistyötä tun
nustusten ja kirkkorajojen yli 
voi ja pitää toteuttaa:

Ensim m äiseksi on opittava 
tuntemaan toinen toisensa. On 
voitettava ennakkoluulot ja 
vierailtava toisten luona.

Toiseksi on opittava toisil
ta. O n rikastutettava toisia 
vastavuoroisesti. Esimerkki
nä luterilaisten syvällinen ja 
erityisen suuri Raam atun 
tuntemus ja kunnioitus tai 
katolilaisten liturginen elä
mä ja symboliikka.

Kolm anneksi on tehtävä 
käytännöllistä yhteistyötä. Esi
merkkinä elämän, avioliiton 
ja perheen puolustaminen.

Neljänneksi on rukoiltava 
yhdessä. Täm ä on kaikkein 
tärkeintä, niin sanotusti 
koko ekumenian sydän. Jee
suskin rukoili kristittyjen yk
seyden puolesta. Pyhä Hen
ki, Kristuksen Henki toimii 
myös näkyvän katolisen kir
kon ulkopuolella ja johdat
taa meitä.

Maailmanlaajuinen
työkenttä

Fides-lehdelle antam assaan 
haastattelussa kardinaali 
Kasper kävi läpi monta ajan
kohtaista, ekum eenista tee
maa eri puolilta maailmaa. 
Keskustelut m onien orto
doksikirkkojen kanssa ovat 
viime vuosina edistyneet hy
vin. Lämpimimmät viimeai
kaiset muistot monien hyvi
en joukosta liittynevät paa
vin Rom anian vierailuun, 
jossa rom anialaiset -  sekä 
katolilaiset että ortodoksit - 
ottivat pyhän isän sydämelli
sesti vastaan ja vielä tämän 
lähtiessä huusivat: "Unitate, 
unitate” (ykseys).

Yhtä hyvin kehitys ei ole 
edennyt Venäjällä, tosin ti
lanne siellä ’’vaatii paljon 
ymmärrystä” , kardinaali suh
teuttaa. Kiinassa kirkolla on 
om at ongelm ansa, onhan 
maassa ns. virallisesti hyväk
sytty kirkko ja sitten vielä 
maanalainen kirkko, jota val
tio ei hyväksy.

”Katolilaiset Kiinassa elä
vät varsin vaikeassa tilantees
sa, tosin aikaisem m in asiat 
olivat vielä huonom m in. 
M aassa on  hyvin m onia 
marttyyreita. M utta tunne- 
tustihan on niin, että mart
tyyrien veri on uusien kristit
tyjen siem en” , kardinaali 
muistuttaa.

Tärkeim m äksi m eneil
lään olevaksi hankkeeksi 
kansainvälisessä ekum eeni
sessa keskustelussa -  mm. 
anglikaanien piispanvihki- 
mysongelmat sivuuttaen -  
kardinaali Kasper nostaa 
esiin katolis-evankelisessa 
dialogissa kirkon itsensä. Kä
siteltävänä on kirkon virka, 
pappeus, piispuus ja lopulta 
paavius.

”Kysymyksessä on siis 
koko kirkon apostolisuus, ja 
erityisesti viran apostolisuus 
kirkossa” , Walter Kasper se
littää ystävällisesti mutta sa
malla vakavana. ”Sam alla sel
vitetään kysymystä viran ja 
m aallikkouden suhteesta. 
Näm ä ovat tärkeitä raken
teellisia kysymyksiä.”

Kardinaalin mukaan kir
kon suhde ortodoksisiin  
kirkkoihin on hieman erilai
nen. Syy on selvä: "O rtodok
seilla on sama käsitys papin 
ja piispan virasta. M elkein 
kaikki on yhteistä: meillä on 
sama eukaristia, sam at sakra
m entit ja sam a pätevä piis
puus. Vain m uodot ja men
taliteetti ovat kovin erilaiset” , 
Kasper toteaa.

M utta ei hätää. "Tunnus
tam m ehan ortodoksiset kir
kot teologisesti täysiksi ’kir
koiksi’ . Ja  sekin myönne
tään, että liturgisilla eroavai
suuksillakin on oikeutensa; 
ne rikastuttavat eivätkä suin
kaan heikennä sitä, mikä on 
katolista” , kardinaali Kasper 
toteaa tyytyväisenä ja jatkaa: 
”Täm ä on ykseyttä m oninai
suudessa.”

Ekumenia 
edistyy vain 
totuudessa ja 
rakkaudessa
W alter Kasper m uistuttaa, 
että Suom en ja Ruotsin lute
rilaiset kirkot ovat tärkeitä 
keskusteluosapuolia katoli
selle kirkolle. N äin on varsin
kin siksi, että reformaatio to
teutui Ruotsi-Suomessa var
sin eri tavalla kuin manner- 
Euroopassa: täällä protestan
tismi säilytti mm. piispallisen 
hallintom uodon ja perintei
siä piirteitä liturgiassa.

’’Paavi muistelee edelleen

10 - Fides 13/2003


