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Toimitukselta

Rauhaa ja rakkautta

S(MT-(S 
ÍETRVS : CIWSM/

U usi vuosi on  alkanut, 

m utta onko m ikään muut

tunut -  muu kuin vuosilu

ku, tietenkin? A inakin  

pyhä isäm m e jaksaa yhä 

toivoa, että uusi vuosi 

osoittautuisi toisenlaiseksi 

kuin edellinen oli. Toivot

tavasti paavi ei ole yksin.

Rauhaa m aailm aan, yk

seyttä perheisiin ja  kutsu

m uksia evankelium in -  

ilosanom an -  julistam iseksi kaivataan kaikkialla, muttei 

ehkä vähiten omassa hiippakunnassam m e. N äiden kau

niiden ja  tärkeiden tavoitteiden täyttyminen on  kuitenkin 

kiinni siitä, missä m äärin itse kukin edistyy pyhyyden tiel

lä, kasvaa uskossaan ja  oppii -  ilman itsekkyyden häivää

kään -  antam aan anteeksi.

M e kaikki tarvitsem m e -  koko maailm a tarvitsee -  tä

näkin vuonna rauhaa ja  rakkautta. Sen  me voim m e saa

vuttaa vain luopum alla itsekkyydestämme ja hyväksymällä 

Jum alan tahdon omassa elämässämme, om aa elämäämme 

varten. Sen  tunnistam iseksi m eidän on  polvistuttava rak

kaan Isämme eteen ja  pyydettävä ohjausta H äneltä, rukoil

tava palavin sydämin ja  osoitettava alttiutem m e käänty

mykseen.

Rukous yksin voi tuottaa sen, m itä todella kalpaamme: 

rauhan ja  rakkauden. Etsikääm m e niitä tänä vuonna itsel

lem m e ja auttakaam m e lähim m äisiäm m e samassa tehtä

vässä. A ntakaam m e -  ei, vaan raivatkaamme -  niille tilaa 

sydämessämme, jo tta  Jum alan valtakunta kasvaisi tässä 

maassa ja  tässä maailmassa, tänäkin vuonna.

Muutoksia 
Helsingin 
hiippakunna 
hallinnossa

Helsingin piispa Jözef 

W rö b el SC J on  päät

tänyt korottaa hiippa

kunnallista tehtävää 

täyttävät keskukset 

h iip p a k u n n a llis ik s i 

to im istoiksi. T ä llö in  

ne seuraavat sisäisessä 

hallinnossa hiippa

kunnan kuuriaa.

U u d et hiippakun

nalliset toim istot ovat

H iippakunnan jäsen- 

rekisteri, Katekeetti- 

n en  keskus. K atoli

nen tiedotuskeskus ja  

H iippakunnan ta

loustoim isto.

H iippakunnan jäsen- 

rekisterin uusi osoite 

on  toistaiseksi;

Pyhän H enrik in  au

kio 1 ,0 0 1 4 0  Helsinki.

Fides
Seuraava lehti 

2/2004  

Deadline

28.1.2004 

Ilmestyy

11.2.2004

Vuoden
2004

aikataulu

Lahjoituksia 
saapuvalle 
hengelliselle 
yhteisölle
Helsinkiin saapuu helmi
kuussa uusi hengellinen yh
teisö, joka asettuu tällä het
kellä tyhjänä olevaan kerros- 
talohuoneistoon. Sitä varten 
etsimme lahjoituksina hyvä
kuntoista kodin sisustusta ja 
tekstiilejä.

Lisätietoja antaa arkisin 
yleisvikaari isä Tuomo T. 
Vimpari, puh. 09-61294710 
tai yleisvikaari@catholic.fi.
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Uutisia

Pyhän isän toiveet uudelle vuodelle:

Rauhaa, perheiden 
ykseyttä ja kutsumuksia

Apostolinen nuntius 
tapettiin Burundissa

Paavi Johannes Paavali II 
päätti vuoden 2003 Pietarin- 
kirkossa juhlallisella Te 
Deum -rukouksella, johon 
hän liitti toiveen, että tuleva 
vuosi toisi maailmaan rau
haa, perheisiin ykseyttä sekä 
kutsumuksia pappeuteen ja 
sääntökuntaelämään.

Paavi kannusti uskovia 
kääntymään rukouksessaan 
Neitsyt Marian äidilliseen

suojelukseen ja pyysi erityi
sesti, että ’’perheet vastaisivat 
aina vain täydellisemmin sii
hen suunnitelmaan, joka Ju
malalla on aina valmiina hei
tä varten”.

Pietarinkirkon aukiolla 
oli tuhansia pyhiinvaeltajia 
huolimatta huhuista, joiden 
mukaan Vatikaania vastaan 
on suunniteltu terrori-iskuja. 
Uhan -  oli se sitten todelli

nen tai ei -  takia Pietarinkir
kon vartiointia on tehostettu 
huomattavasti joulun ja uu
den vuoden ajaksi. Kerro
taan myös, että samasta syys
tä lentoliikenne Rooman 
kaupungin yllä on ollut kiel
letty pyhien ajan.

KATTAMIS/
CWNews/Zenit

Päven efterlyser ny väridsordning
Det behövs en ny väridsord
ning för att skapa fred i värl- 
den, sade päven Johannes 
Paulus II under en mässa i 
Peterskyrkan pä nyärsdagen, 
som den katolska kyrkan fi- 
rar som världsdag för freden.

Efter ett 2003 som domi
nera ts av den USA-ledda alli- 
ansens krig i Irak utan FN:s 
godkännande sade päven att 
"det blir allt mer uppenbart 
att det behövs en ny värid
sordning, som kan ta tillvara 
erfarenheten och de résultat 
som har uppnätts av FN, en 
väridsordning som kan lösa 
vär tids problem med lösnin- 
gar som bygger pä män- 
niskans värdighet, allsidig 
samhällsutveckling, solidari- 
tet mellan rika och fattiga 
länder och att man delar 
med sig av resurser och ve- 
tenskapliga och tekniska re-

sultat."
Inför 6000 människor i 

världens största kyrka sade 
Johannes Paulus II att man 
mäste fostra till fred. Han 
pâminde om ärkebiskop 
Michael Courtney, pâvens 
diplomatiska sändebud i Bu
rundi, som mördades 29 de- 
cember. Myndigheterna tror 
att hän dödades av rebeller 
som vägrar delta i den 
fredsprocess som skall sätta 
stopp för en en konflikt som 
varat i tio är.

"Ärkebiskop Courtney 
var ett vittne för fredens 
evangelium... Hän dödades 
tragiskt när hän utförde sitt 
uppdrag för att främja dialog 
och försoning. Lät oss be för 
honom och hoppas att hans 
förebild och offer skall bära 
frukt för freden i Burundi 
och i världen," sade päven.

Den 83-ärige Johannes 
Paulus II läste hela sin predi- 
kan med stark röst men lät 
sin statssekreterare fira euka- 
ristin vid altaret medan han 
själv lág pá knä.

Mánga blev oroliga för 
pävens hälsa när han besök- 
te Slovakien i September och 
i samband med hans 25-ärs- 
jubileum som päve 16 okto- 
ber, dä han lät sin medhjäl- 
pare läsa sinä tai och verkade 
särskilt kraftlös. I ár avstär 
han frän tvä traditionella ce- 
remonier under jultiden, bis- 
kopsvigningen 6 januari och 
barndopen II januari. Men 
under julens gudstjänster 
har päven verkat piggare än 
tidigare under hösten trots 
sitt rörelsehinder.

KATTA'atikanradion

Eanach Dúinin titulaariarkkipiispa Michael Courtney ammuttiin heimoriito- 
jen repimässä Burundissa.

58-vuotias irlantilaissyntyi
nen Eanach Diiinin titulaa
riarkkipiispa Michael Court- 
ney, apostolinen nuntius Bu
rundissa, ammuttiin autoon
sa maanantaina 29.12. Hän 
kuoli pian sen jälkeen, kun 
hänet oli toimitettu sairaa
laan hätäleikkausta varten, 
jossa yritettiin poistaa pää
hän osunutta luotia. Court- 
ney oli vastikään saanut tie
don siirtymisestään nuntiuk- 
seksi Kuubaan.

Attentaatti tapahtui lä
hellä keskiafrikkalaisen Bu
rundin pääkaupunkia Bu- 
jumburaa. Maan armeijan 
tiedottajan mukaan syylli
nen attentaattiin on hutujen 
kansallinen vapautusrinta
ma FNL, joka kuitenkin kiel
täytyy ottamasta syytä nis
koilleen. Burundissa esiintyy 
samantyyppisiä heimoriitoja 
kuin naapurimaassa Ruan
dassa, jossa viime vuosikym
menellä koettiin julma kan
sanmurha. Samanlaista tra
gediaa pelätään nyt Burun
dissa.

Arkkipiispa Courtney 
syntyi Nenaghissa Tippera- 
ryn maakunnassa 1945 ja vi
hittiin papiksi 1968. Ensim
mäiset seitsemän vuotta pap
peudestaan hän palveli 
Clonfertin hiippakuntaa. 
Sen jälkeen hän palasi 1976 
jatko-opintojen pariin Roo
maan valmistuen kanonisen 
oikeuden lisensiaatiksi ja 
moraaliteologian tohtoriksi. 
Ura jatkui Paavillisen diplo
maattiakatemian opinnoilla, 
joita seurasi ensimmäinen

Pyhän istuimen diplomaatti- 
komennus Etelä-Afrikassa 
1980. Myöhemmin Michael 
Courtney toimi myös Zim
babwessa, Senegalissa, Intias
sa, Jugoslaviassa, Kuubassa ja 
Egyptissä. Burundissa hän 
toimi vuodesta 2000. Arkki
piispa Courtney tunnetaan 
erityisesti arvokkaasta panok
sestaan Pyhän istuimen teh
tävissä Euroopan neuvostos
sa Strassbourgissa.

Vatikaani ilmaisi välittö
mästi arkkipiispa Courtneyn 
kuoleman jälkeen suuren jär
kytyksensä tapahtuneesta: 
’’Heti tapauksesta kuultuaan 
pyhä isä rukoili tämän hurs
kaan ja jalon kirkon palveli
jan sielun puolesta. Hän 
kuoli täyttäessään saamaansa 
vaikeaa tehtävää.” Kysymys 
on ilmeisesti kautta aikojen 
ensimmäisestä apostolisesta 
nuntiuksesta, joka on kuol
lut attentaatin seurauksena.

Vain pari päivää murhe
näytelmän jälkeen attentaa
tista epäilty sissiliike FNL 
vaati maan piispainkokouk
sen puheenjohtajaa, arkki
piispa Sim on Ntamvvanaa 
lähtemään pois Burundista. 
Ntamvvana oli syyttänyt sissi
liikettä nuntiuksen murhas
ta ja muistuttanut arkkipiis
pa Courtneyn jatkuvasti vaa
tineen sissejä luopumaan 
"sodan tiestä”. Hutu-enem- 
mistöisen Burundin hieman 
yli kuudesta miljoonasta 
asukkaasta yli 60 prosenttia 
on katolilaisia.

KATT/Zenit/Kath.net
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Uutisia

Tärkeitä nimityksiä 
Vatikaanissa

Nya helgon pä väg: 
antinazistisk biskop och 
Österrikes siste kejsare

Kirkon keskushallinto sai 
uusia johtohenkilöitä, kun 
paavi Johannes Paavali II ni
mitti useisiin tärkeisiin Vati
kaanin virastoihin uudet sih
teerit, jotka käytännössä joh
tavat viraston jokapäiväistä 
työskentelyä. Uudet sihteerit 
on samalla nimitetty piis
poiksi.

Katolisen opetuksen 
kongregaation uusi sihteeri 
on New Orleansissa sijaitse
van Pyhän Tuomas Akvi
nolaisen yliopiston rehtorina 
toiminut kanadalaissyntyi- 
nen isä J . M ichael M iller 
CBS, 57, joka on nimitetty 
Vertaran titulaariarkkipiis- 
paksi. Vuonna 1975 papiksi 
vihitty Mons. Miller on väi
tellyt teologiasta Roomassa ja 
julkaissut useita teologisia 
kirjoja. Hän on toiminut 
myös Vatikaanin valtiosih- 
teeristössä.

Paavillisen maallikkojen 
neuvoston uusi sihteeri on 
Segermen titulaaripiispaksi 
nimitetty saksalaissyntyinen 
mons. Josef Clemens, 56. 
Hän on väitellyt teologian

tohtoriksi Roomassa, missä 
hänet on vihitty papiksi 
1975. Mons. Clemens on toi
minut vuodesta 1984 Uskon
opin kongregaatiossa ja eri
tyisesti kardinaali Joseph 
Ratzingerin yksityissihteeri
nä sekä viime vuodesta Sään
tökuntien ja apostolisen yh
teisöelämän kongregaation 
alisihteerinä.

Paavillisen tiedotusväli
neiden neuvoston sihteerik
si on nimitetty mons. Re- 
nato Boccardo, 51, josta tu
lee Acquapendenten titulaa- 
ripiispa. Kanonisen oikeus
tieteen ja teologian tohtori 
Boccardo vihittiin papiksi 
1977, minkä jälkeen hän pal
veli Vatikaanin diplomatias
sa. Hän on toiminut myös 
yhtenä paavin seremonia
mestareista sekä vastannut 
nuorisotyöstä Paavillisen 
maallikkojen neuvoston alai
suudessa. Viime vuosina 
mons. Boccardo on vastan
nut paavin matkoista eri 
puolilla maailmaa, mikä tu
lee kuulumaan edelleenkin 
hänen tehtäviinsä.

Monsignor Renato Boccardo

Tärkeimmän kirkollisen 
oikeuden. Apostolisen signa- 
tuurin ylimmän oikeusistui
men, uusi sihteeri on isä Ve- 
lasio De Paolis CS, 68, joka 
on nimitetty Telepten titu
laaripiispaksi. Professori De 
Paolis on tunnetuimpia ka
nonisen oikeustieteen asian
tuntijoita. Hän on toiminut 
viime vuosina mm. professo
rina ja dekaanina Paavillises
sa Urbaniana-yliopistossa 
sekä Paavillisessa Gregoriaa
nisessa yliopistossa.

KATTAMIS

Joulun TV-lähetykset katsojien suosiossa
Perinteiseen tapaan YLEm 
TV2:ssa näytetyt jouluyön 
messu Pietarinkirkosta ja 
joulupäivän Urbi et Orhi - 
tervehdys Pietarinkirkon au
kiolta keräsivät vankat katso
jaluvut.

YLE:n tutkimusosaston 
keräämien tietojen mukaan 
katsojaluvut olivat seuraavat: 
jouluyönä paavinmessua seu
rasi 61.000 katsojaa ja joulu- 
päivän tervehdystä seurasi 
peräti 189.000 katsojaa.

Molempia lähetyksiä se
losti YLEm studiolta yleisvi- 
kaari isä Tuomo T. Vimpari.

KATT

Pyhän Henrikin 
juhlamessu

St. Henriks 
festmässa

Solemn Mass 
in Memory of 
Saint Henry

Pyhän Henrikin katedraalissa 
sunnuntaina 18.1. klo 11.00

i St. Henriks katedral 
söndagen 18.1., kl. 11.00

in St. Henry’s Cathedral 
Sunday, January 18, 11 a.m.

Päven gav 20 december klar- 
tecken för saligförklaringen 
av en tysk biskop som käm- 
pade mot nazismen, Österri
kes siste kejsare och en ita- 
liensk kvinna som offrade 
sitt liv för att rädda det barn 
hon skulle föda.

Under ett sammanträde 
med kongregationen för hel- 
gonförklaringar i pävepalat- 
sen pä lördagsförmiddagen 
godkände päven Johannes 
Paulus II ett dekret som ba
ñar vägen för fyra kanonise- 
ringar, som är det sista steget 
i en helgförklaring och sju sa- 
ligförklaringar, som är det 
näst sista steget. Samtidigt 
slogs det fast att sju personer 
hade vad som kallas hjälte- 
modiga dygder, vilket är ett 
tidigare steg i helgonförkla- 
ringsprocessen.

Bland de fyra som nu kan 
kanoniseras finns italiens- 
kan Gianna Beretta Molla, 
som dog 1962 när hon valde 
att offra sitt eget liv för att 
rädda det barn hon skulle 
föda.

Bland de sju personer 
som kan saligförklaras finns 
den österrikiske kejsaren 
Karl 1, brorson tili kejsar 
Frans Josef, som blev kejsare 
1916. Under det första 
världskriget strävade han för 
fred och avgick 1918 vid en 
revolution. 1922. Han till- 
bringade sin sista tid i exil pä 
ön Madeira, där han avled.

Bland de sju personer 
som nu förklaras ha haft 
"hjältemodiga dygder" och 
som alltsä har levt ett ful- 
lödigt kristet liv finns bisko- 
pen i Münster i Tyskland 
Clemens August von Galen, 
som kämpade öppet mot na
zismen och dog 1946.

En saligförklaring in-

Österrikes siste kejsare Karl

nebär att en person kan vör- 
das som helgon lokalt i ett 
Stift eller i en orden, medan 
kanoniseringen utsträcker 
denna vördnad tili den ka- 
tolska kyrkan i heia världen. 
För en saligförklaring krävs 
ett att ett mirakel har inträf- 
fat efter att nägon bett om en 
avlidens förbön. Det handlar 
ofta om ett oförklarigt tillf- 
risknande. För den avslutan- 
de k an o n ise tm g e n  krävs yt- 
terligare ett mirakel. Den 
nuvarande päven förenklade 
1984 helgonförklaringspro- 
cesserna och minskade anta- 
let mirakel som krävs för en 
helgonförklaring. Det gör att 
processema gar fortare. När 
en helgonförklaringsprocess 
när sá längt brukar det inte 
vara nägon brist pä mirakel 
som tillskrivs det nya helgo- 
net. Problemet är att det gär 
ät bäde tid och pengar för att 
dokumentera dessa mirakel 
sä noggrant som krävs.

KATTA^atikanradion

Uuden piispan ensimmäinen ei- 
liturginen esiintyminen

Jouluaatto aborttiklinikan 
edessä
Yhdysvaltalaisen Phoenixin 
vasta virkaanastunut piispa 
Thomas J. Olmsted suoritti 
ensimmäisen ei-liturgisen 
esiintymisensä uudessa hiip
pakunnassaan viettämällä 
jouluaatto illan paikallisen 
aborttiklinikan edessä ru
koillen yhdessä 200 elämän- 
puolustajan kanssa.

Piispa Olmsted korosti 
antamassaan haastattelussa, 
ettei kysymyksessä ole protes
ti, vaan pelkkä rukous: "Olen 
täällä rukoillakseni, en pro- 
testoidakseni. Olen täällä ru

koillakseni äitien ja synty
mättömien lasten puolesta, 
erityisesti niiden, jotka elävät 
vaikeissa tilanteissa, jotta he 
saisivat sen avun, jota he tar
vitsevat."

Hänen mukaansa abortti- 
klinikka on todellinen "Gol
gata, sillä siellä kuolee syytön 
uhri". Piispa Olmstedin mu
kaan on hänen velvollisuu
tensa piispana "esittää kir
kon opetusta ja välittää ilosa
nomaa elämästä".

KA TTA ath.net
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Oremus

Rukouksen 
apostolaatti

Me rukoilemme ...

Tammikuu

Että kaikki ihmiset tunnustaisivat olevansa 
yhtä Jumalan perhettä ja lopettaisivat sodat, 
epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän 
välillään.

Että kaikki lähetystyötä tekevät kirkot 
huolehtisivat itse omien työntekijöidensä kou
luttamisesta.

Helmikuu

Että Pyhän maan kristittyjen, juutalaisten ja 
muslimien kesken vallitsisi rauha ja yhteistyö.

Että Tyynenmeren alueen pappis- ja sääntö- 
kuntakutsumukset paikalliskirkkojen evanke
lioimiseksi saisivat osakseen erityistä huolen
pitoa.

Böneapostolatet
Vi b e r ...

Januari

Att alia man och kvinnor inser att de ar 
medlemmar av Guds enda familj och darfor 
upphor med krig, orattvisor och diskrimine- 
ring.

Att de missionerande kyrkorna sjalva engage- 
rat sig i utbildning av medarbetare.

Februari

Att kristna, judar och muslimer i det Heliga 
landet fár leva i fred och endräkt sida vid sida.

Att Oceanien ägnar särskild uppmärksamhet 
ät präst- och ordenskallelser.

Rakastatteko te minua todella? 
Opetelkaa sitten täyttämään 
sydämenne rakkaudella.

Herre Jesus Kristus, du har begärt av din him- 

melske Fader, att alla, som tror pä dig, skall 

vara ett med varandra, liksom du är ett med 

din Fader. Lyssna i näd tili oss, som nu ber, 

säsom du har lärt oss genom ditt eget heliga 

föredöme.

Vi ber dig, att du ville församla alla, som 

bekänner ditt namn och som med ord och

Al l i  \ S I I K l  s \ K M  K l  M  \ l A t M  \

gärningar bär vittnesbörd om dig. Du är den 

ende Frälsaren för dem alla. Du är den ende 

konungen och härskaren i Guds rike. Före- 

na oss med varandra sä att vi med en mun 

och ett ’’hjärta förhärligar och prisar dig till- 

sammans med Fadern och den helige Ande 

nu och i ali evighet. Amen.

Chrysostomos

Isä Jumala, anna meille 
kestävyyden lahja, jotta me 
pyhän marttyyrisi 
Sebastianuksen jalon 
esimerkin opettamina 
tottelisimme enemmän sinua 
kuin ihmisiä.

Roomalainen messukirja (20.1.)

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.

18.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
IL  Jes. 62: 1-5
Ps. 96: l-2 a , 2b-3 , 7 -8 , 9-lOa+c. Ks 3b 
2L 1 Kor. 12: 4-11 
Ev.Joh. 2: 1-12

19.1. ma pyhä Henrik, piispa ja marttyyri, hiippakunnan ja 
koko Suomen suojelija, juhlapyhä

IL  Siir. 45: 12-20, 4 -5
Ps. 126: l-2 a b , 2cd-3, 4 -5 , 6. Ks 6
2L 2 Kor. 5: 14-20
Ev. Joh. 4: 3 4 -3 9
tai
l L V i i s .3 : l - 9
Ps. 124: 2 -3a ,3b -5 ,7b -8 . Ks 7a 
2L Room. 8: 31b-39 
Ev. Matt. 10: 28-33

25.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
ILN eh. 8: 2-4a, 5 -6 , 8 -10  
Ps. 19: 8, 9, 10, 15. Ks Joh.6:63b 
2L 1 Kor. 12: 12-31 tai 12: 12-14,27 
Ev. Luuk. 1 :1-4 , 4:14-21

Keräys Suomen ekumeenisen neuvoston hyväksi ekumeenisen 
rukousviikon jälkeisenä sunnuntaina tai yhtenä helmikuun 
sunnuntaina.

1.2. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
IL Jer. 1 :4 -5 , 17-19
Ps. 71: 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. Ks 15a 
2L 1 Kor. 12:31- 13:13, tai 13: 4 -13  
Ev. Luuk. 4: 21-30

8.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
IL  Jes. 6: l-2 a , 3 -8
Ps. 138: l-2 a , 2bc-3, 4 -5 , 7c-8 . Ks lac 
2L 1 Kor. 15:1-11 tai 15: 3-8,11 
Ev. Luuk. 5: 1-11
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Pyhimys

Kristus -  maailman valo
Meditaatiosarja ruusukon uusien saiaisuuicsien äärellä

Kaikille uskoville osoittamassaan apostolisessa kirjeessä Rosa

rium Virginis Marie pyhä isä Johannes Paavali II julisti vuoden 

2003 -  tai tarkemmin sanoen ajanjakson vuoden 2002 loka

kuusta aina seuraavan vuoden lokakuuhun -  erityiseksi ruusu

kon vuodeksi. Samaisessa kirjeessään hän esitteli ruusukkoruko- 

usta varten uusien salaisuuksien sarjan, nimittäin valoisat salai

suudet tai hiukan toisin ilmaisten vahn salaisuudet. Tuo valo 

tarkoittaa juuri Kristuksen valoa -  Lumen Christi, niin kuin py

hän pääsiäisyön vigiliassa laulamme.

Kirjeessään Rosarium Virginis Mariae pyhä isä itse kertoo ruu

sukon uusien salaisuuksien luonteesta seuraavaa: Ruusukon kris- 

tologisen ulottovuuden kehittämiseksi olisi soveliasta täydentää sitä 

niin, että se käsittäisi myös Kristuksen julkisen elämän salaisuuksia 

kasteen ja kärsimyksen väliltä. Näissä salaisuuksissa voimme katsella 

Kristuksen persoonan tärkeitä ominaisuuksia Jumalan lopullisena il

moittajana. Paavimme korostaa, että tämän täydennyksen käyt

töönotto on täysin yksittäisten uskovien ja yhteisöjen vapaan 

harkinnan varassa, se ei ole millään tapaa velvoittava. Hän myös 

toteaa, ettei uusien salaisuuksien täydennyksellä ole millään 

tapaa tarkoitus vahingoittaa perinteistä ruusukkorukouksen 

muotoa.

Uudet salaisuudet ovat: I. Jeesuksen kaste Jordanissa, 2. Jee

suksen itsensä ilmaiseminen Kaanan häissä, 3. Jumalan valta

kunnan julistaminen ja kutsu kääntymykseen, 4. Jeesuksen kir

kastuminen sekä 5. eukaristian asettaminen.

Näissä salaisuuksissa Kaanaa lukuun ottamatta Marian läs

näolo jää kätketyksi taustalle. Kuitenkin hänen sanansa Kaa- 

nassa „Mitä hän teille sanookin, tehkää se" Qoh. 2:5) antavat ma- 

riaanisen taustan kaikille näille uusille valon salaisuuksille. Sen

pä takia aloitamme mietiskelymme juuri Kaanan häistä.

Osa I:
Jeesuksen 
itsensä 
ilmaiseminen 
Kaanan häissä

Viikon kolmantena päivänä vie
tettiin Galilean Kaanassa häi
tä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja  
myös Jeesus ja  hänen opetuslap
sensa kutsuttiin häihin. Viini 
loppui kesken, ja äiti sanoi Jee
sukselle: “Heillä ei ole viiniä.” 
Mutta Jeesus vastasi: “Anna 
minun olla, nainen. Minun ai
kani ei ole vielä tullut. ” Hänen 
äitinsä sanoi palvelijoille: 
“Mitä hän teille sanookin, teh
kää se.” Siellä oli kuusi kivistä 
vesiastiaa juutalaisten tapojen 
mukaisia pesuja varten; ne oli
vat parin kolmen mitan vetoi
sia. Jeesus sanoi palvelijoille: 
“Täyttäkää astiat vedellä”, ja 
he täyttivät ne reunoja myöten. 
Sitten hän sanoi: “Ottakaa nyt 
siitä ja viekää pitojen valvojal
le”, ja  he veivät. Valvoja mais
toi vettä: se oli muuttunut vii
niksi. Toisin kuin palvelijat, jot
ka olivat veden astiasta otta
neet, hän ei tiennyt, mistä viini 
oli peräisin. Hän kutsui sulha
sen luokseen ja sanoi: “Kaikki 
tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja  
sitten, kun vieraat alkavat juo
pua, huonompaa. Mutta sinä 
olet säästänyt hyvän viinin tä
hän asti.” Tämä oli Jeesuksen 
tunnusteoista ensimmäinen, ja 
hän teki sen Galilean Kaanas
sa. Hän ilmaisi sillä kirkkauten
sa, ja  hänen opetuslapsensa us
koivat häneen. Joh. 2:1-11

Johdannoksi

Kolmantena päivänä vietettiin 
Galilean Kaanassa häitä. Kol
mantena päivänä -  se ei ole 
sattumaa. Kolmantena päivä
nä häät Kaanassa -  kolman
tena päivänä Jeesus nousi 
kuolleista. Kaanan häät -  
ylösnousemus. Se, mitä tässä 
hääjuhlassa tapahtui, on esi
kuva Herran ylösnousemuk
selle, johdantoa ja valmistus
ta sen ymmärtämiseksi. 
Evankeliumeissa Kristuksen 
valo kirkastuu kirkastumis
taan aina ylösnousemuksen 
täydelliseen voittoon saakka.

Avaimia tähän salaisuu
teen ovat sanat: „Minun aika
ni ei o k  vielä tullut” (Joh. 2:4) 
sekä ”Hän ilmaisi kirkkauten
sa, ja hänen opetuslapsensa us
koivat häneen” Qoh. 2:11).

Jeesus kohtaa 
äitinsä

1) Tarkastelkaamme Jeesuk
sen sanoja omalle äidilleen:

„Anna minun olla, nainen”.
Kuinka odottamatto

mat ovatkaan nämä sanat: ne 
ovat merkki etäisyydestä, 
mutta eivät toki täydellisestä 
hylkäämisestä.

• Nämä sanat, ja erityi
sesti odottamaton puhuttelu 
„nainen”, osoittavat, että täs
tä hetkestä alkaen Jeesuksen 
ja hänen äitinsä välillä vallit
see uusi suhde: ei enää ja toi
saalta ei vielä.

• Ei enää: tämän koh
taamisen ja näiden sanojen 
torjuva etäisyys kertovat, et
tei enää vallitse pelkästään 
yksityinen suhde äidin ja po
jan välillä -  Jeesus on aloitta
nut julkisen toimintansa 
koko maailman ja kaikkien 
ihmisten Vapahtajana, mut
ta myös Maria valmistautuu 
tehtäväänsä koko kirkon äiti
nä.

Ei vielä: „Minun aikani 
ei ole vielä tullut". Jeesus ei ole 
vielä perustanut kirkkoansa
-  eikä Jumalan valtakuntaa -  
maan päälle.

Kun Jeesus pitkänä
perjantaina perusti pyhän 
kirkkonsa. Neitsyt Maria sai 
uuden aseman ja uuden teh
tävän: olla ennen kaikkea 
kirkon äiti.

Jeesuksen julkisessa elämässä 
esiintyy hänen äitinsä jo heti 
alussa merkityksellisellä tavalla, 
kun Galilean Kaanan häissä 
sääli valtasi hänen sydämensä 
ja hänen pyyntönsä sai Messi
aan suorittamaan ensimmäisen 
ihmetekonsa (vrt. Joh. 2:1-11). 
Jeesuksen saarnatessa hän otti

vastaan Poikansa sanat, joilla 
hän korotti Jumalan valtakun
nan järkeilyjen sekä lihan ja ve
ren luonnollisten siteiden ylä
puolelle julistaen autuaiksi ne, 
jotka kuulevat Jumalan sanan 
ja  noudattavat sitä (vrt. Mark. 
3:35, rinnakk. Luuk. 2:19,51). 
Näin myös autuas Neitsyt edis
tyi vaelluksellansa uskossa ja  
pysyi uskollisesti yhteydessä Poi
kaansa aina ristin juurelle asti, 
missä hän Jumalan suunnitel
man mukaan seisoi (vrt. Joh. 
19:25). Siellä hän syvästi kärsi 
yhdessä Poikansa kanssa ja  
suostui koko äidinsydämellään 
antamaan teurasuhriksi hänet, 
jonka itse oli synnyttänyt. Ja  vih
doin ristillä kuoleva Kristus Jee
sus antoi hänet äidiksi opetus
lapselle sanoen: „Vaimo, katso 
poikasi” (Joh. 19:26-27) (Lu
men gentium 58).

2) Ilmoituksen, jonka Isä 
suoraan antoi Kristuksesta 
hänen kasteessaan Jordanil
la, kuulemme Kaanassa Ma
rian huulilta: „Mitä hän teille 
sanookin, tehkää se."

3) Neitsyt Maria on Jumalan 
Sanan ihminen: hän kuunte- 
li sitä ja oli sille uskollinen. 
Jumalan Sana oli hänelle kyl
liksi.

M ik k o  S a l o  SCJ

Jeesuksen pyhän sydäm en m aallikoiden  
re tre tti Turussa

Isä Frans Vossin SCJ johdolla pe-su 5.-7. maaliskuuta 
2004. Retretti alkaa pe klo 19 ja päättyy su klo 14. Aiheena 
on "Meidän suurin aarteemme -- Jeesuksen sydämen rak
kaus" (isä Leo Dehon)
Ilmoittautumiset birgittalaissisarille, Ursininkatu 15a, 20100 
Turku, puh. 02-2501910. Tiedustelut Matti Andelin, puh. 
040-5792426.
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Paimenelta

Piispamme saama jouluyönä

Rakkaat seurakuntalaiset!

Kun kuuntelemille kuvausta 
Jeesuksen syntymästä, saa
tamme pitää sitä vain tavalli
sena kertomuksena. Mutta 
jos pysähdymme mietiskele- 
mään tätä tekstiä, voimme 
löytää siitä useita ulottuvuuk
sia.

Todellisuudessa jokaisella 
lauseella, jopa jokaisella sa
nalla on siinä oma merkityk
sensä.

Koko kertomus Kristuk
sen syntymästä kuvaa Juma
lan ja ihmisten välistä suh
detta. Voimme löytää siitä 
myös uskonnollisen elämän 
nykytodellisuuden: yhä edel
leen Kristuksen syntymään 
liittyvät tapahtumat tulevat 
todeksi ihmisten elämässä.

Luemme evankeliumista 
kuinka Maria ’’pani poikan
sa seimeen, koska heille ei 
ollut tilaa majapaikassa” (Lk 
2:7). Muutama jae myöhem
min kerrotaan paimenista, 
joita enkelit kutsuivat ja 
kuinka he löysivät Marian, 
Joosefin ja seimessä makaa
van lapsen. Vähän myöhem
min ilmaantuvat Jeesuksen 
luokse myös itämaan tietäjät 
(Mt 2:1-2).

Tässä kuvauksessa näem
me yhden puolen niistä, jot
ka Jeesus on kutsunut. Ma
ria, Joosef, paimenet ja tietä
jät ovat kokoontuneet hänen 
luokseen. He ovat kiinteässä 
yhteydessä häneen. He muo
dostavat hänen ympärillään

oikean perheen. Jeesus itse 
kokoaa heidät yhteen. Hän 
innoittaa heitä yhteiseen toi
mintaan. Hänen valonsa va
laisee heitä. He ylistävät hän
tä yhdessä ja voivat näin ko
kea suurta iloa ja rauhaa (Lk
2:14).

Aivan toisenlainen tilan
ne näytti vallitsevan majata
lossa. Se oli täynnä ihmisiä 
eikä siellä ollut tilaa Marial
le. Siellä ei merkinnyt mi
tään se, että hän oli lähellä 
synnytystä. Majatalon ihmi
set eivät kokeneet Jeesuksen 
syntymää. Heille tuo yö oli 
kuin mikä tahansa yö. He ei
vät tulleet Jeesuksen luo kun
nioittamaan häntä. He pysyi- 
vät toisilleen tuntemattomi
na, niin kuin oman aikam- 
mekin hotellivieraat usein 
tekevät. He eivät muodosta
neet yhdessä perhettä. He 
olivat kaikki saman katon 
alla, mutta majatalo merkitsi 
heille kuitenkin yksinäisyyt
tä.

Nämä kaksi tapahtumaa 
voivat toteutua monin eri ta
voin. Ne voivat myös kärjis
tyä äärimmilleen. Joulun juh
la näyttää meille selkeästi, 
mitä Jeesus Kristus merkitsee 
ihmisille. Hänen luokseen 
kokoontuneet kokevat rak
kautta ja iloa. Hän itse on 
heidän keskellään. Monet 
heistä luopuvat omasta elä
mästään elääkseen rakkau
dessa muita varten. He saat
tavat olla omistautuneita lau
peuden teoille tai lähetystyöl

le. Monet luopuvat myös 
oman perheen perustamises
ta ollakseen vapaita aviolii
ton velvollisuuksista ja voi
dakseen siten elää muita rak
kaudessa palvellen.

Täysin erilainen on sellai
nen todellisuus, jossa ei ole 
tilaa Jumalalle. Missä Juma
lalle ei ole tilaa, siellä ei usein 
ole todellista tilaa myöskään 
muille ihmisille. Se on usein 
elämää vain itseä varten, se 
on usein välinpitämättö
myyttä muita kohtaan. Tois
ta ihmistä ei nähdä veljenä 
tai sisarena eikä koko yhtei
söä perheenä. Toisesta tulee 
helposti muukalainen, vir
kailija, kilpailija, numero re
kisterissä tai suorastaan vi
hollinen.

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Niin kuin elämästä, jonka 
keskuksena on Jeesus Kris
tus, voi tulla aito kuva tai
vaallisesta elämästä, voi myös 
elämästä, jonka keskuksena 
Jeesus Kristus ei ole, tulla 
kuva elämästä helvetissä. Sil
lä sellaista elämä on ilman 
veljellistä yhteyttä, ilman rak
kautta ja solidaarisuutta. Jee
sus kuvaa helvettiä evanke
liumissa: Se on kuin pätsi, 
jossa itketään ja kiristellään 
hampaita, (esim. Mt 13:42) 
Siellä ihmisten välillä ei ole 
siis mitään onnea, rakkautta 
tai minkäänlaista ystävyyttä. 
On vain vihaa.

Kerran kuulin Roomassa 
henkilökohtaisesti yhden 
kardinaalin kertovan seuraa-

van tositarinan: Tunnetun 
eksorkistin luokse tuotiin tyt
tö, jotta hän vapautuisi de
monin vallasta. Eksorkisti 
halusi ensin varmistua, että 
tyttö todella oli riivattu eikä 
vain kärsinyt psyykkisestä sai
raudesta. Hän asetti tytölle 
vaikean kysymyksen: ’’Mistä 
helvettiin tuomitut ihmiset 
keskustelevat?” Tyttö vastasi: 
”He eivät keskustele lain
kaan. Helvetti on absoluutti
nen yksinäisyys!” Tämä vas
taus on teologisesti aivan oi
kea. Yksinäisyys ei tässä tar
koita sitä, että tuomitut jäisi
vät aivan yksin. Se tarkoittaa 
sitä, että jokainen on yksin, 
koska hän vihaa kaikkia mui
ta, jopa itseään Jumalaa! To
dellisuudessa siellä, missä ei 
ole Jumalaa, ei voi olla rak
kautta ja yhteyttä. Siellä val
litsee vain viha.

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Kerroin tuosta kauheasta to
dellisuudesta osoittaakseni 
sen kontrastin, mitä Jeesuk
sen Kristuksen syntymä mer
kitsee ihmiskunnalle - ja 
mitä se kertoo erityisesti niil
le, jotka haluavat ottaa sen 
vakavasti ja elää evanke
liumin mukaan.

Kristuksen tulo merkitsee 
aivan samaa meille kuin mitä 
se merkitsi ensimmäisille to
distajille aikanaan seimen 
äärellä. Se merkitsee suurta 
iloa, rauhaa ja yhteenkuulu
vuutta rakkaudessa. Aivan 
samaa merkitsee Kristuksen 
pelastustyö, jonka hän on

täyttänyt. Pelastus tarkoittaa 
sovitusta ja yhteyttä Jumalan 
kanssa - jo tässä maanpäälli
sessä elämässä. Ja tämä yhte
ys tuo meille todellisen on
nen, rauhan ja rakkauden, 
vaikka me toisinaan kärsim
me ja joudumme ponnistele
maan läpi vaikeuksien. Mo
net ihmiset kokevat tätä to
dellista onnea, rauhaa ja rak
kautta, kun he elävät syvästi 
sitoutuneina Jeesukseen 
Kristukseen.

Mutta niin kuin kaiken 
hyvän kautta, voi Jeesus Kris
tus puhua meille myös tus
kallisten kokemusten kautta. 
Hän kutsuu luokseen: "Tul
kaa minun luokseni, kaikki 
te työn ja kuormien uuvutta
mat. Minä annan teille le
von. Ottakaa minun ikeeni 
harteillenne ja katsokaa mi
nua: minä olen sydämeltäni 
lempeä ja nöyrä. Näin teidän 
sielunne löytää levon. Mi
nun ikeeni on hyvä kantaa ja 
minun kuormani on kevyt.” 
(Mt 11:28-30)

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Tänään, kun toivotamme 
toisillemme hyvää joulua, 
haluan toivottaa teille kaikil
le ja myös perheillenne rak
kauden yhteyttä Jumalan ja 
lähimmäisten kanssa. O l
koon Jeesus Kristus jatkuvas
ti läsnä jokapäiväisessä arjes- 
sanne armonsa, ilonsa ja rau
hansa kanssa. Aamen.

+JÖZEF W r ö b e l  SC J 
H e l s in g in  p iis p a
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Vakio-ohjelmat Kalenteri

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

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

Pyhän M arian 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 olavi.catholic.fi

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 - 9.2, 16.2. ei mes
sua), ti 7.00, ke 18.00 (21.1. ei messua), to 7.00, pe 7.00 (9.1, 6.2. ei messua). 
Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tam pere

Pyhän ristin seurakunta

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

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

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

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

Su 11.00 tai 18.00 PÄÄMESSU kirkossa, to 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.

N asaretin  pyhän perheen seurakunta

□isäntie 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 
katedraaliseurakunta

17.1. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.00 Pyhän 
Henrikin juhlapyhän juhlallinen vesper,
18.00 aattomessu.
18.1. kirkkovuoden 2. su, Pyhä Hen
rik, piispa ja marttyyri, seurakunnan 
suojelijan juhla: 9.30 lat/engl., 11.00 
juhlamessu/festmässa, obs! ingen 
mässa pä svenska, 15.00 messu Por
voossa, 18.00 iltamessu.
20.1. ti 14.00 seniores: messu ja ko
kous.
24.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes
su, 18.45 Pyhän Henrikin Seuran jär
jestämät karnevaalit seurakuntasalis
sa.
25.1. kirkkovuoden 3. su: 9.45 lat/esp,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ve
näjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.
26.1. ma 18.30 informaatiokurssi seu
rakuntasalissa.
31.1. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
1.2. kirkkovuoden 4. su, kynttilänpäi- 
vä, juhla: 9.45 lat/engl, 11.00 PÄÄ
MESSU, 12.30 messu italiaksi, 18.00 
iltamessu.
2.2. ma 18.30 elämän puolesta -ryhmä 
seurakuntasalissa.
7.2. la 9.45 uskonnonopetus ranskak
si (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu.
8.2. kirkkovuoden 5. su: 9.45 lat/rans- 
ka, 11.00 PÄÄMESSU, 10.30 lasten- 
kerho, 12.30 perhemessu, 18.00 ilta
messu.
9.2. ma 18.30 informaatiokurssi seu
rakuntasalissa.
14.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes
su.

----------------- Diaspora
Riihimäki 7.2. la 16.30 
Lohja 15.2. su 15.00

Turku

----------------- Diaspora------------------
Porvoo 18.1.; 15.2. su 15.00 
Tikkurila 25.1. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

17.1. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa 
pä svenska, 10.00 lauantaikurssi/us- 
konnonopetus, 12.15 messu suomek
si, 18.30 aattomessu
18.1. kirkkovuoden 2. su: 10.00 mes
su suomeksi, 11.30 messu suomeksi/ 
vietnamiksi, 18.30 iltamessu
24.1. la 18.30 aattomessu
25.1. kirkkovuoden 3. su: 10.00 mes
su suomeksi, 11.30 messu saksaksi/ 
Messe auf Deutsch, 18.30 iltamessu 
30.1-1.2. Messupalvelijoiden leiri Stel- 
la Mariksessa
31.1. la 18.30 aattomessu
1.2. kirkkovuoden 4. su, Herran temp- 
peliintuominen (kynttiläpäivä), juhla:
10.00 PÄÄMESSU suomeksi/ruotsik
si, huom. klo 11.30 ei ole messua!,
16.00 messu puolaksi/Msza sw po 
polsku, 18.30 iltamessu
7.2. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa pä 
svenska, 10.00 lauantaikurssi/uskon- 
nonopetus, 13.00 messu suomeksi,
16.30 messu Riihimäellä, 18.30 aatto- 
messu
8.2. kirkkovuoden 5. su: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/ 
Mass in English, 18.30 iltamessu 
10-11.2. ei ole messua kirkossa/pap- 
pienneuvoston kokous
14.2. la 18.30 aattomessu

Pyhän Birgitan ja  autuaan  
Hemmingin seurakunta

17.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 per
hemessu
18.1. kirkkovuoden 2. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.30 Mass in English
20.1. ti 19.00 informaatio kurssi
24.1. la 12.00 katekeesi Raumalla, 
16.45 Porissa, 18.00 messu Porissa
25.1. kirkkovuoden 3. su: 9.15 Mässa 
pä svenska, 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 
Mass in English
31.1. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
1.2. kirkkovuoden 4. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.30 Mass in English
7.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe- 
messu
8.2. kirkkovuoden 5. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.30 Mass in English
14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 per
hemessu

— Diaspora
Ahvenanmaa 31.1. la 10.00 
Pori 24.1. la 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

15.1. to 14.00 seniorien kokous
18.1. kirkkovuoden 2. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.00 ekumeeninen ristin
saatto Varkaudessa ortodoksinen kirk
ko (Relanderinkatu 5 tervetulotoivotus 
rovasti Martti Päivinen, ortodoksinen 
ehtoopalvelus, n. 18.30 ristisaatto or
todoksisesta kirkosta ev.lut kirkkoon 
(Savontie 3), 19.00 tervetulotoivotus 
kirkkoherra Olli Tynkkynen, vesper 
ev.lut. kirkossa, puhe: katolisen kirkko
kunnan edustaja, n. 19.00 iltatee seu
rakuntasalissa
19.1. ma pyhä Henrik, piispa ja mart
tyyri, hiippakunnan ja koko Suomen 
suojelija, juhla: 18.00 iltamessu (kir
kossa)
21.1. ke 18.00 ekumeeninen vesper, 
jonka jälkeen ekumeeninenilta
24.1. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä 
messu
25.1. kirkkovuoden 3. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 16.00 messu Kuopiossa
31.1. la 9.45 uskonnonopetus Savon
linnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
1.2. kirkkovuoden 4. su: 10.00 ruusuk- 
kopiirin ruusukkorukous, 10.30 PÄÄ
MESSU
6.2. pe 18.00 messu Kiteellä
7.2. la 9.45 uskonnonopetus Joen
suussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa
8.2. kirkkovuoden 5. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 16.00 messu Mikkelissä 
9.2-11.2. pappien kokous Stella Marik
sessa, ei ole messuja!

Diaspora •
Kitee 9.1.;6.2.; 12.3.; 2.4.; 7.5. pe klo
18.00 (Ev.- Lut. kirkko; Kappelintie 4) 
Joensuu 10.1.; 7.2.; 13.3.; 3.4.; 8.5. la 
klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 
9.45), (Ort. kirkon srk.-sali. Kirkkokatu 
32)
Varkaus 10.1.; 7.2.; 13.3.; 3.4.; 8.5. la 
klo 16.00 (Ort. kirkko, Taipaleentie 26) 
Mikkeli 11.1; 8.2.; 14.3.; 4.4.; 9.5. su 
klo 16.00 (Ev.-Lut. tuomiokirkon kryp
ta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna 31.1.; 28.2.; 27.3.; 24.4.;
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Kalenteri

22.5. la klo 11.00 (uskonnonopetus al
kaa klo 9.45), (Ort. rukoushuone, Er- 
konkatu 11)
Kuopio 25.1.; 29.2.; 27.3.; 25.4.; 23.5. 
su klo 16.00 (Ort. tuomiokirkon srk.- 
sali, Snellmaninkatu 8)

Lasten uskonnonopetus vuonna 2004 
(kevät): 24.1.; 21.2.; 20.3.; 17.4.; 15.5.

Tampere

Pyhän ristin seuraicunta

17.1. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
18.1. kirkkovuoden 2. su: 10.30 PÄÄ- 
MESSU
25.1. kirkkovuoden 3. su: 10.30 PÄÄ- 
MESSU, 14.00 messu puolaksi
1.2. kirkkovuoden 4. su: 10.30 PÄÄ- 
MESSU, 15.00 messu Hämeenlinnas
sa
7.2. la 9.30 katekeesi, 14.15 perhe- 
messu
8.2. kirkkovuoden 5. su: 10.30 PÄÄ- 
MESSU
14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 mes
su

MESSU, 17.00 messu Torniossa.
14.2. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.

Diaspora

Diaspora
Hämeenlinna (ort. seurakunnan seu
rakuntasali) 1.2.; 7.3. su 15.00 
Kristiinankaupunki: 13.1. ti 17.00 
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 17.1.;
21.2. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 17.1.;
21.2. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)
17.1.; 21.2. la 12.00 
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta- 
sâ '̂) A7 .A 2.A .2.. \a A6 .0 0

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

Ks. vakio-ohjelma

■ Diaspora
Lahti (ort. kirkko) la 14-16 uskonnon
opetus, 7.2., 6.3., 27.3. huom. muutos,
8.5. la klo 16.00 messu 
Lappeenranta (ort. kirkko) 18.1.,
15.2., 21.3., 18.4., 16.5. su klo 11.30 
messu
Hamina (Poitsila): 25.1., 22.2., 28.3.,
25.4., 23.5. klo 11.00

Nasaretin pyhän perheen seu
rakunta

17.1. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.
18.1. kirkkovuoden 2. su: 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 17.00 messu Torniossa.
19.1. ma pyhä Henrik, piispa ja mart
tyyri, hiippakunnan ja koko Suomen 
suojelija: 18.30 juhlamessu.
24.1. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.
25.1. kirkkovuoden 3. su: 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 18.00 ekumeeninen rukous- 
hetki Oulun Tuomiokirkossa.
31.1. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.
1.2. kirkkovuoden 4. su: 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 17.00 messu Raahessa.
5.2. ti 19.00 ekumeeninen sanan Ju
malanpalvelus ortodoksisessa kirkos
sa.
7.2. la 11.00 uskonnonopetus koululai
sille.
8.2. kirkkovuoden 5. su: 11.00 PÄÄ-

Raahe 1.2. su 17.00 
Rovaniemi 15.2. su 17.00 
Tornio 18.1.; 8.2. su 17.00

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09- 
8557148. Su 11.00 liturgia, kirkkokah
vit. To, pe 9.00-18.00 ikonimaalauksen 
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 vain ti/ 
to klo 12.00-18.15

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsin
ki. 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. Säh
köposti info@caritas.inet.fi. 
www.caritasfinland.fi

TAPAHTUIVIIA

Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, 
Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kai
kille. Möteslokal (om ej annat anges): 
Studium Catholicum, Riddareg. 3 b A, 
Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille, öppet för alla.
Lördagen 24.1.: Skam -  Skuld -  
Synd. Det andra seminariet kring för- 
hällandet mellan religion och psyko- 
analys. Inledare är Else-Britt Kjellqvist, 
författare och psykoanalytiker, Axel 
Carlberg, dominikan och etiker. Kom
mentar av Torsti Lehtinen, författare. 
Det egentliga seminariet föregäs av en 
filmvisning av Fritz Längs klassiker “M
-  staden söker en mördare” (1931). 
SFV-salen, Nylandsgatan 17 D, 5:te 
väningen (ingängen via gärden!). Film
visning kl. 10-12, seminarium kl. 13-17 
inklusive kaffepaus. Anmälningar före 
8.1.2004 tili Stiftsrädet, Sonja Wacklin, 
tel. 09-22886631, eller e-post: 
sonja.wacklin@evl.fi. Arrangörer: 
Stiftsrädet i Borgä Stift, Ekumeniska 
Rädet/Svenska Sektionen, Helsingfors 
Prosteribyrä, Svenska Studiecentra- 
len, Academicum Catholicum. Eventu-

ellt uppbäres en deltagaravgift om 
max. 10 e. Ruotsinkielinen seminaari 
jatkaa aiheesta uskonto ja psykoana
lyysi.
Keskiviikkona 28.1. klo 18.00 messu 
AC:n suojeluspyhimyksen Tuomas Ak
vinolaisen kunniaksi Pyhän Henrikin 
katedraalissa./ Mässa I St. Henriks 
Katedral med aniedning av AC:s 
skyddspatrons Thomas av Aquinos 
festdag.
Torstaina 12.2. klo 18.30 Keskustelu
tilaisuuden aiheena on “Kirkkomme tila 
maallikon silmin”. Tilaisuus on alku 
uudelle keskustelufoorumille, jonka on 
tarkoitus kokoontua 2-3 kertaa vuo
dessa keskustelemaan ajankohtaisis
ta -  joskus vaikeistakin -  kysymyksis
tä yhteiskunnassamme ja kirkossam
me. Puhetta johtaa tällä kertaa tri Hei
mo Langinvainio./Diskussion kring te- 
mat: vär kyrka i dag ur lekmannens 
synvinkel. Detta är starten för ett dis- 
kussionforum där man (2-3 gänger om 
äret) kan ventilera aktuella -  även svä- 
ra -  frägor inom samhället och vär kyr
ka. Dr. Heimo Langinvainio lederordet 
denna gäng.

Elämän puolesta

Elämän puolesta -työryhmä kokoontuu 
jälleen Pyhän Henrikin katedraalin 
seurakuntasalissa seuraavan kerran
2.2. vietettävän maanantai-iltamessun 
jälkeen siis alkaen noin klo 18.30. Ko
kouksiin ovat kaikki tervetulleita!

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiirin keskusteluillat ja ai
heet keväällä 2004:
15.1. Paulo Coelho, Alkemisti
26.2. Francois Mauriac, Täydellisyy
den kudos
11.3. Ellis Peters, Vaarallinen pyhimys
15.4. Graham Greene, Isä Quijote
6.5. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? 
Kirjallisuuspiiri kokoontuu mainittuina 
päivinä klo 18.30 Studium Catholicu
missa, Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsin
ki. Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Airava, 
puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, 
puh.8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän Marian 
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 Hel
sinki. EUFRA-teema on yhteinen kut
sumus vuoropuheluun ja ykseyteen.

Tammikuussa emme kokoonnu.
Torstai 12.2. klo 17.00 yhteisön ko

kous ja mietiskely/keskustelu: “Pitä
käämme huolta toinen toisistamme ja 
kannustakaamme toisiamme hyviin te
koihin” (Hebr. 10: 24). Iltamessu klo
18.30.

Torstai 11.3. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely: Vuoropuhelu ja yk
seys Herramme kanssa. Iltamessu klo
18.30.

Torstai 15.4. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely/keskustelu: Vuoro
puhelu ja ykseys kristittyjen kesken. Il
tamessu klo 18.30.

Torstai 13.5. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely/keskustelu: Vuoro
puhelu eri uskontojen välillä. Iltames
su klo 18.30.

Kesäkaudella emme kokoonnu.
3.-4.7. Kökarin seurakunnan järjes

tämä ekumeeninen fransiskaaninen 
juhla.

25.7.-7.8. EUFRA 2004 -viikot 
Hopstenissa, Saksassa.

Torstai 16.9. yhteisön kokous klo

17.00.

Pyhän Henrikin Seura

Pyhän Henrikin juhla 18.1.2004. Py
hän Henrikin juhlamessun jälkeen vie
tämme seurakuntasalissa juhlahetken. 
Tilaisuudessa jaetaan standaarit ansi
oituneille Pyhän Henrikin seuran jäse
nille sekä huomionosoitus isä Teemu 
Sipolle SCJ. Sydämellisesti tervetuloa! 
Iloiset karnevaalit la 24.1.2004 Liput 
18 euroa, sisältää ruoan. Sitovat ilmoi
tukset Henrikin pappilaan 16.1. 2004 
mennessä. Katso erillinen ilmoitus. 
Matkustamme keväiseen Riikaan 
26.-28.3.2004. Tutustuminen maan 
katoliseen perinteeseen ja nykypäivä
än sekä käynti Rundalen ja Jelgavan 
palatseissa. Mukana matkalla on yleis- 
vikaari isä Tuomo T. Vimpari ja vietäm
me päivittäin oman messun. Asumme 
vanhassa keskustassa sijaitsevassa 
Hotel Konventa Setassa. Lento Air 
Baltic 26.3. klo 8.55 ja takaisin Helsin
gissä olemme 28.3. klo 19.10. Hinta 
428 eur kahden hengen huoneessa, 
486 eur yhden hengen huoneessa 
(sis. aamiaiset). Sitova ennakkomak
su 100 eur maksettava välittömästi il
moittautumisen jälkeen. Loppumaksu 
26.2.2004. Viimeinen ilmoittautumis
päivä 30.1.2004. Varaukset klo 9-11 
puh. 09-491495/Rita Kaira, 09- 
2391953/Marja-Leena Rautakorpi tai 
09-630113/Aisla Hentola.

Rakkauden lähetysslsaret

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

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. 
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 
joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta al
kaa messun vietolla P. Marian kirkos
sa klo 18.30. Messua edeltää ruusuk- 
korukous klo 18.00 alkaen.
Tiistaina 20.1. Kevätkauden avaus 
Tiistaina 3.2. Vuosikokous, vaaliko
kous

Teresa ry on Helsingin molempien 
katolisten seurakuntien yhteinen yh
distys. Toimimme pääkaupunkiseudul
la Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian 
seurakuntien karitatiivisen työn hyväk
si järjestämällä myyjäisiä, joiden tuo
tosta luovutamme kirkkoherrojen jaet
tavaksi avustuksia vanhusten, sairai
den ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme 
nuorten toimintaa.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
12.2.2004-3.3.2004 on toimitetta
va viimeistään 28.1.2004 mielui
ten sähköpostitse osoitteeseen

info@catholic.fi

Säilytä aina tärkeästä aineistos
ta kopio itselläsi!
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Artikkeleita

Mariatta Jaanu-Schröder:
Takana 25 vuotta katekeesia

Marjatta Jaanu-Schröder painottaa nyt uusia tehtäviä. Allakka tuntuu kuitenkin täyttyvän uudelleen toisesta päästä, sillä halu oppia ja opettaa on tallella.

Katolisen kirkon kate- 
keettinen toiminta on 
henkilöitynyt Marjatta 
Jaanu-Schröderiin kym
menien vuosien ajan, 
aina Katekeettisen kes
kuksen perustamisesta 
lähtien vuoden 1979 elo
kuussa. Edessä on vielä 
neljä vuotta ennen eläk
keelle siirtymistä.

Keskuksen entisen johtajan 
vetäytyminen keskuksen joh
dosta ja epäilemättä aikai
sempaa kiinteämmin koti
maisemiin Valkeakoskelle 
muuttavat toki kuvioita 
myös keskuksessa. Vaikka 
Katekeettisen keskuksen or
ganisaatio jo ennakoikin tu
levaa, se ei ainakaan aluksi 
vaikuta työnjakoon juuri 
lainkaan. Hallinnollisia asi
oita kaatuu nyt uuden johta
jan, Irene Alvarezin vastuul
le, mutta Marjatta Jaanu- 
Schröder jatkaa opetusasiois
ta vastaavana johtajana, ta
voitteenaan saada oppimate
riaaleihin ja opettajakoulu
tukseen liittyvät asiat kun
toon.

Marjatta aloitti katekeet

tisen keskuksen johtajana lä
hes 25 vuotta sitten. Aluksi 
hän hoiti keskuksen toimin
taa yksin. M aiju Tuom inen 
tuli pian muutamaksi päiväk
si viikossa hoitamaan vaha- 
monistusta, ja keskuksen 
muutettua Vartioharjuun 
hän kuului kalustoon jo ko
kopäiväisenä.

Toiminnan volyymi on 
kasvanut hurjasti. Sen alkaes
sa katolilaisia oli 3300, nyt 
reippaasti yli 8000. Opetetta
via on suhteessa vielä paljon 
enemmän. Ensinnäkin lap
sia on nyt suhteessa entistä 
enemmän, ja toisaalta lain
säädäntö on luonut myös ka
toliselle uskonnonopetuksel
le aivan uuden tilanteen, 
joka on syntynyt jopa hie
man yllättäen.

Lauantai- 
kurssista se 
alkoi
Aluksi Marjatta Jaanu-Schrö- 
derin tehtävä oli panna piis
pa Paul Verschurenin pyyn
nöstä lauantaikurssi toimi
maan - sen ohella, että hän 
hoiti muun ohella Saksalai

sen koulun katolisen uskon
non tunnit 22 vuoden ajan. 
Juuri näihin aikoihin ilmes
tyi ensimmäinen yhteispoh
joismainen katekismus, ns. 
Kanadalainen sarja. Yhteis
pohjoismainen oppimateri
aalin valmistusprosessi oli 
näin alkanut, mutta Marjat
ta teki itse kanadalaiselta 
pohjalta opettajan oppaan, 
vanhempien kirjat ja lapsille 
tehtävät. Se oli kaikki uutta 
materiaalia, josta kaikki ei 
ollut edes painettua.

“Aloitin jo silloin käytän
nön, jonka mukaan kaikkien 
opettajien kanssa käydään 
etukäteen läpi se, mikä ope
tetaan. Se oli työläs prosessi 
saada pyörimään”. Marjatta 
kertoo.

“Suomalaisille kouluille 
alettiin tehdä omia opetus
suunnitelmia, tein suunnitel
mat ja piispa hyväksyi ne. 
Sen jälkeen ne lähetettiin 
kouluhallitukseen, ja ne hy
väksyttiin ja toimitettiin kun
tiin vuonna 1986. Se oli en
simmäinen kerta, kun kato
linen uskonto oli virallisesti 
määritelty oppiaine.”

Koulussa piti kuitenkin

olla viisi katolista oppilasta, 
jotta opetus olisi järjestetty - 
yleensä heitä ei ollut kuin 
muutama. Opetusta oli aluk
si Saksalaisessa koulussa, sit
ten myös Ranskalaisessa kou
lussa jossa toimi Riitta Lau- 
kama. Opetus levisi Itä-Hel- 
sinkiin. 1980-luvulla tuli ur- 
suliinisisar Eugenia mukaan 
opettajakuntaan.

Opetettavien ■■ ■■ ■■ maara 
moninkertaistui
1990-luvulla on opetussuun
nitelmia jälleen uusittu, ku
ten kaikissa muissakin oppi
aineissa. Nykyinen laki takaa 
katolisen uskonnonopetuk
sen, jos opetuksen järjestäjäl
lä (eli yleensä kunnalla) on 
kolme oppilasta, joiden van
hemmat haluavat opetusta.

Päätoimisia kiertäviä us
konnonopettajia on nykyään 
kuusi, lisäksi useita sivutoi
misia kiertäviä opettajia ja 
muutama luokanopettaja, 
joka opettaa omassa koulus
saan katolista uskontoa. Seu
rakuntien lauantaikurssi- 
opettajat ovat vapaaehtoisia,

kiertävät opettajat sensijaan 
ovat kunnan tai koulun pal
veluksessa. Määrä kasvaa yhä 
jatkuvasti.

“Vuosi-ikäluokka oli Hel
singin seurakuntien alueella 
suuruudeltaan aluksi 30, 
joista opetukseen tuli 20. 
Nyt tällä hetkellä kouluope
tuksessa on yli 500 oppilasta 
ja lauantaikurssillakin 100. 
Toiminta on laajentunut to
della paljon.”

Lauantaikurssiopetus on 
tarkoitettu niille, joille ei ny
kylainkaan puitteissa järjesty 
kouluopetusta. Kunnassa ei 
esimerkiksi ole kolmea kato
lista oppilasta tai kiertävät 
opettajat eivät pysty pitä
mään tunteja.

Materiaali taas 
uusiksi

opetusmateriaalin suhteen 
on menossa hyvin suuri uu
distus. Yhteispohjoismaise
na työnä tehdyt ala-asteen 
kuusi kirjaa on myyty lop
puun ja ne on korvattu eng
lanninkielisellä materiaalilla. 
Yläasteen materiaali on oma
tekoista ja toistaiseksi käytös
sä. Kun uudet opetussuunni
telmat ja opetuksen perus
teet on saatu uusittua, mate
riaali sekä peruskoulua että 
lukiota varten tehdään itse. 
Oppimateriaaleja valmiste
taan kolmessa työryhmässä, 
joissa kussakin on mukana 
opettaja, yksi opettava sisar 
ja teologisena asiantuntijana 
pappi.

”Tämä on myös minun 
päätyöni neljän eläkettä edel
tävän vuoteni ajan”. Marjat
ta sanoo.

Toisena suurena asiana 
omalla kohdallaan hän pitää 
jatkossa opettajien koulutuk
sen kehittämistä. Se sisältää 
koulutukseen liittyvän kurs- 
situksen koordinoimista yli
opiston ja seurakuntien 
kanssa, mutta myös suoraa 
opettajan ohjausta varsinkin 
niille, jotka eivät itse ole ope
tuksen ammattilaisia. Minkä 
Valkeakoskelle muutto on 
tuonut matkaa lisää Helsin
kiin, sen se on lyhentänyt 
Tampereen suuntaan, mikä 
näkyy vierailuina Tampereel
la ja muissakin seurakunnis
sa ohjauksen käynnistämi
seksi.

“Paljon muuta en aio teh
däkään”, Marjatta nauraa. 
Hän listaa paikkoja, joilta on 
tehnyt tilaa muille, ilman 
haikeutta.

“O len luopunut eku
meenisesta neuvostosta -  
piispa kyllä halusi minut teo
logiseen dialogiin, mutta se
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ei olekaan niin suuritöinen -  
sekä kaikenlaisesta muusta, 
jossa olen ollut vierailijana ja 
asiantuntijana. Jopa vapaa
ehtoistyöstä olen vähentä- 
nyt.

Tehtävien karsiminen 
kuulostaa useaan kertaan 
mietityltä:

“Tällä tavalla jaksan vielä 
osallistua kirkon toimintaan. 
Toinen vaihtoehto olisi ollut 
se, että olisin luopunut kai
kesta toiminnasta. Olen ol
lut yhtä perää vetovastuussa 
kohta 25 vuotta ja melko uu
punut.”

Vähän 
resursseja, 
tukijat 
uskollisia
Resursseista tai pikemmin
kin niiden puutteesta johtu
en on katekeettisen keskuk
sen johtaja ollut sen keskei
nen toimija. Marjatta koros
taa kuitenkin, että takana on 
ollut monenkin ihmisen 
tuki. Aina 1980-luvun alusta 
saakka keskuksella on ollut 
katekeettinen neuvottelu
kunta. Vaikka sen rooli on 
ollut neuvoa-antava, se on 
ollut eräs kehityksen avainte
kijöitä tarjotessaan suoran 
yhteyden seurakuntien ar
keen.

Ratkaisevan tärkeitä hen
kilöitä ovat olleet piispa Ver- 
schuren sekä tiedotuskeskuk
sen johtajana ja Fidesin pää
toimittajana toiminut yleisvi- 
kaari isä Jaac Reinders SCJ, 
jonka rooli neuvonantajana 
varsinkin oppikirjojen teko
vaiheessa oli tärkeä. Mukana 
oli myös ursuliinisisar Ursu
la sekä myöhemmin muut 
ursuliinisisaret. Isä Jan  Aarts 
SCJ toimi aluksi opettajana 
ja keskuksen neuvottelukun
nassa. Hän ja isä Reinders 
olivat keskukselle jatkuvasti 
tärkeitä työtovereita.

Nyttemmin katekeettisel- 
la keskuksella on neuvottelu
kunnan lisäksi johtokunta, 
jonka piispa Verschuren ehti 
perustaa. Hän halusi olla tu
kemassa keskusta ja tuli siksi 
itse johtokunnan puheen
johtajaksi.

Nyt katekeettinen keskus 
on jälleen osaksi uudessa ti
lanteessa. Sen johtajaksi siir
tynyt Irene Alvarez oli aikai
semmin opetuskoordinaatto- 
ri, ja ’’hoitaa jatkossakin kai
ken mahdollisen, entiseen 
tapaan”. Hänelle siirtyy myös 
hallinnollinen puoli, eku
meenisen neuvoston kasva
tusasiain jaoston jäsenyys ja 
monimuotoinen ekumeeni
nen yhteydenpito ortodoksi
siin ja luterilaisiin opettajiin 
sekä opetusviranomaisiin ja 
op etta ja inko u lu tu sla itok - 
seen henkilö- että organisaa
tiotasolla.

"Suurin piirtein ottaen

työnjako säilyy kuitenkin en
nallaan. Yritän olla lastaa
matta Irenelle kerralla koko 
kuormaa, mutta näiden lin
jausten mukaan tulemme 
toimimaan”, Marjatta sanoo.

Omat työt siis hellittävät 
ainakin jossain määrin. Tai 
miten sen nyt ottaa: puitteet 
kyllä vaihtuvat pikkuhiljaa, 
mutta mielenkiinnon koh
teet eivät tunnu ensi hätään 
loppuvan kesken.

”Luen joka ikinen päivä 
tieto- tai kaunokirjallisuutta, 
vaikka en jaksaisi lukea kuin 
varttitunnin illalla -  ja viime 
aikoina olen taas alkanut jak-

nsaa.
"Teen lisäksi vapaaehtois

työtä Emmauksessa. Vaikka 
oma työ olisi miten rasitta
vaa, pidän ne erillään. Olen 
parinkymmenen vuoden 
ajan hoitanut Indonesia-pro- 
jektia, jonka yhteistyökump
panit ovat Jaavalla sijaitseva 
lastenkoti ja sosiaalityöpro- 
jekti.”

Indonesia 
harrastuksena

Muistuu mieleen sekin ker
ta, kun liika oli olla liikaa.

"Olin vuonna 1990 lähel
lä loppuun palamista. Silloin 
dominikaani-isä M artti Vou
tilainen ehdotti että alkaisin 
kutoa mattoja. Se oli kuu
lemma monelle hyvää stressi- 
lääkettä. Menin kotiin ja ky
syin mieheltäni, että pitääkö 
minun vielä sitäkin alkaa 
tehdä, ja mies vastasi kysy
mällä, mitä itse sitten haluai
sin tehdä.”

Vastaus oli opiskelu. Va- 
paa-ajan täyttivät indonesi- 
ankielen kurssi ja uskontotie
teen opintojen jatkaminen 
Jaavan perinteisten uskonto
jen ja kesken jääneen lisensi
aattityön puitteissa. Opinto
jen sivutuotteena syntyi alun 
perin vain opiskelijakäyttöön 
tarkoitettu indonesiankielen 
sanakirja.

”Sanakirjan teko olikin 
tavattoman hyvää stressin
hoitoa! Nuoret opiskelijat ih
mettelivät opiskeluintoani. 
Minähän en kuitenkaan tar
vinnut tutkintoa mihinkään, 
joten tein sitä aivan omasta 
halustani. Ja olen yleisestikin 
kiinnostunut uskonnoista, 
vaikka olen ollut nuoruudes
tani asti sydämestäni katoli
lainen. Se on sekä hengelli
sesti että kulttuurisesti hyvin 
avartavaa!”

Seuraavien vuosien tavoi
te kuitenkin saattaa kesken 
olevat, lähinnä oppimateri
aaleihin ja opettajiin liittyvät 
asiat kuntoon niin, että siitä 
voidaan jatkaa rauhallisesti 
eikä päälle kaatuvia asioita 
ole.

"Kun neljän vuoden ku
luttua lähden näistä ympy
röistä kokonaan, silloin

muuttuu monikin asia. 
Nämä eivät kuitenkaan saa 
olla henkilökysymyksiä. 
Minä olen tehnyt asioita 
omalla tavallani, ja muut te
kevät omallaan.”

Ja mitä on vuorossa nel
jän vuoden jälkeen, kun ai
kaa vapautuu toden teolla? 
Indonesia?

"Minulla on jo idea!" 
Marjatta Jaanu-Schröder 
nauraa.

"O tan yhteyttä Valkea
kosken kansanopistoon ja 
tarjoan kursseja Indonesias
ta ja katolisesta kirkosta. Har
rastan muutenkin kääntä
mistä, ja odottamassa on pal
jon rakkaita töitä, joita jat
kan, jos olen terve ja hengis-

.. Msa.

Aika siirtyä 
aikuisten pariin

Marjatta Jaanu-Schröder on 
huomannut yhden yllättä
vän iän mukanaan tuoman 
ilmiön.

"O n hirveän kivaa olla ai
kuisten kanssa tekemisissä! 
En halua, että tämä käsite
tään väärin. Toiminta lasten 
kanssa on ollut sekin hyvin 
antoisaa enkä ole siihen edes 
kyllästynyt, mutta olen alka
nut ymmärtää, miksi opetta
jien eläkeikä on pidetty mel
ko alhaisena: jossain vaihees
sa haluaa alkaa ajatella asioi
ta aikuisten tasolla."

"Minua on pyydetty pitä
mään luentoja ikäihmisten 
kursseille, ja se tuntuu lähei
seltä!"

Lasten opettamisen tekee 
sekä antoisaksi että vaativak
si se, että se on vuorovaiku
tusta ja jakamista. Se on yhtä 
aikaa kuluttavaa ja rikasta 
työtä. Opettamisen työväline 
on opettajan persoona, joka 
vuorovaikutuksessa onnistu
essaan voi jakaa tietoa ja elä
mänkokemusta.

"Opetustapahtuma muo
dostaa yhden kokonaisuu
den. Siihen ei ole kaavoja.”

"Tiedollinen opettaja ei 
vielä ole kasvattaja. Opetta
jan tehtävä onkin auttaa op
pilasta kasvamaan siksi ihmi
seksi, joksi Jumala on hänet 
tarkoittanut -  ei siksi ihmi
seksi, joksi vanhemmat tai 
muut hänet haluavat. Kasvat
taminen on kasvamaan aut
tamista."

Toinen juttu on Marjatan 
mukaan se, että lasten ja 
nuorten kanssa toimimista 
kaikki arvostavat, tai ainakin 
sanovat arvostavansa. Ajatus 
on, että heidän kanssaan toi
mivat tyytyvät vähään.

"Mitään gloriaa siinä ei 
ole, siinä vähän niinkuin 
kuuluukin uurastaa. Mutta 
minä olen kyllä tehnyt sitä 
mielelläni."

O l l i O r k o n e v a

Kirjallisuuden 
maailma toi kirkkoon
Vielä yksi kysymys. Miten val- 
keakoskelaistytöstä tuli kato
lilainen umpiluterilaisessa 
ajassa ja ympäristössä?

"Lukemalla. Keskikoulu- 
aikana oli Valkeakosken kir
jastossa paljon katoliseen 
maailmaan sijoittuvia romaa
neja. Totesin, että minähän 
kuulun siihen maailmaan.” 

"Keskikoulun viimeisellä 
luokalla luin Lutherin kirjan 
’Sidottu ratkaisuvalta’. Lut
her kommentoi siinä Eras- 
mus Rotterdamilaista, ja 
minä olin sitä mieltä että 
Erasmus jäi siinä voitolle.” 

Lähetysseuran ylioppilas- 
kodin sijainti Helsingin Täh
titorninmäellä osoittautui 
mainioksi.

’’Vuodesta 1962 alkaen 
kävin arkiaamuisin messussa 
Henrikinkirkossa -  ja sun

nuntaisin aluksi luterilaises
sa jumalanpalveluksessa. 
Vuosien mittaan sekin vaih
tui sunnuntaimessuksi. Pitki
tin lopullista ratkaisua, kos
ka halusin olla siitä varma”, 
Marjatta kertoo.

"Istuin viimeistä kertaa 
Lyypekin luterilaisessa tuo
miokirkossa, kun päätin läh
teä kesken pois. Se oli kuol
lut tilaisuus, ja ajattelin että 
nyt ei enää. Menin isä Bruge- 
mannin pakeille ja vuoden 
keskustelujen jälkeen minut 
otettiin kirkkoon."

Kertomuksen inspiroimana ky
symys lukijoillemme:

Mitkä suomenkieliset kirjat 
ovat olleet sinulle katoliselta 
kannalta tärkeitä? Vastaukset 
toimitukseen mieluiten sähkö
postilla.

Katekeesia ja 
kiertolaiselämää

Katekeettisen keskuksen voimakolmikko Marjatta jaanu-Schröder, Ire
ne Alvarez ja Maiju Tuominen.

Katekeettinen keskuksen 
vasta parikymmenvuotinen 
taival on ollut liikkuvaista. 
Se toimi aluksi Marian seu
rakunnan kellarissa, sittem
min piispantalon vieras
huoneessa. Vuonna 1980 
keskus siirtyi silloiselle Her- 
nesaarenkadulle (nyk. Spe- 
ranskintie) entiseen Cari- 
taksen vanhainkodin huo
neeseen. Sieltäkin tuli läh
tö.

“Kaupunki tarkasti talo
ja. Sitten yllättäen ei toises
sa kerroksessa saanutkaan 
pitää toimistoa."

Tämänkin jälkeen kate
keettinen keskus on viettä
nyt kiertolaiselämää vuok
ralaisena mm. Vartioharjus- 
sa ja Martinlaaksossa - eli 
valtavan kaukana kaikesta. 
Martinlaaksoon muutto oli 
sentään henkilökunnan 
kannalta järkevä, sillä Mar
jatta Jaanu-Schröder asui 
sillä puolella Vantaata. Silti 
käytännön ongelmat olivat 
juuri sitä, mitä saattaa olet

taakin.
“Kaukaa oli hyvin työ

lästä hoitaa asioita. Kun 
keskuksen vetämä lauantai
kurssi pidettiin Englantilai
sella koululla, sieltä ei saatu 
varastotilaa, joten kaikki 
jouduttiin aina kuljetta
maan sinne ja takaisin. 
Myös opettajien käynnit 
keskuksessa olivat työläitä". 
Marjatta Jaanu-Schröder 
muistelee.

Tilanne järkevöityi huo
mattavasti, kun englantilai
sen koulun lastentarha siir
tyi Marian seurakunnan 
alakerrasta toisiin tiloihin 
ja keskus siirtyi jälleen sin
ne. Nykyisiin tiloihin Mei
lahden Kuusitielle päästiin 
muutaman vuoden kulut
tua, kun kirkon toimintaa 
sponsoroiva Bonifatius- 
Werk totesi Marian seura
kunnassa sijainneet tilat 
keskukselle liian pieniksi ja 
hankki vuonna 1998 sitä 
varten hiippakunnalle 
omat tilat Meilahteen.
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Kirkon martyrologium

Ainakin 29 katolista lähetystyöntekijää tapettiin vuonna 2003 -  eikä lista 
ole edes täydellinen.

Vatikaanin lähetysuutistoimisto Fides, joka toimii Paavillisen kansojen 
evankelioimisen kongregaation alaisuudessa, on julkaissut luettelon vuo
den 2003 aikana toimessaan surmatuista kirkon lähetystyöntekijöistä. 
Joukossa on maallikoita ja yksi arkkipiispa.

Viime vuonna kuolleiden lähetystyöntekijöiden määrä, jonka todelli
suudessa uskotaan olevan vieläkin suurempi, on neljä enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Toisaalta se on neljä vähemmän kuin vuonna 2001. 
Kongregaatiossa todetaan kuitenkin, että uskonsa puolesta kuolleita ka

tolilaisia on toki enemmän kuin luetteloidut 29 tapausta.
Listalla on mainittu neljän maallikon, 20 papin, yhden sääntökunta- 

laisen ja kolmen seminaristin nimet. Kuusi heistä kuoli Kolumbiassa, joka 
jälleen osoittautui kaikkein vaarallisimmaksi maaksi lähetystyön kannal
ta. Latinalaiseen Amerikkaan sijoittuu myös neljä muutakin kuoleman
tapausta.

Afrikka oli maanosista kuitenkin kaikkein vaarallisin. Siellä kuoli kaik
kiaan 17 lähetystyöntekijää, joista viimeisin. Pyhän istuimen nuntius Bu
rundissa juuri ennen uutta vuotta (ks. uutinen s. 3). Vaarallisin yksittäi
nen maa Afrikassa oli Uganda kuudella uhrillaan. Aasia sai tililleen kaksi 
kuollutta.

Fides-uutistoimiston luette
lo marttyyreinä kuolleista:

Kongolainen isä Dieudon- 
né Mvuezolo-Tovo, Basin 
maakunnan koulukoordi- 
naattori, ammuttiin kuoli
aaksi Kolumbiassa 11. maa
liskuuta

Kolumbialainen isä Nelson 
Gómez Bejarano, 52, Ih- 
meitätekevän medaljongin 
pyhäkön rehtori, surmat
tiin Kolumbiassa 22. maa
liskuuta

Kenialainen isä M artin 
Macharía Njoroge, 34, 
kuoli nairobilaisessa sairaa
lassa Keniassa 11. huhti
kuuta vammoihin, jotka 
hän oli saanut jouduttuaan 
ryöstön uhriksi

Kongolainen isä Raphael 
Ngona ammuttiin kuoli
aaksi 6. toukokuuta Bunian 
hiippakunnan toimistoalu- 
eella Kongossa

Kolme seminaristia kidna
pattiin ja tapettiin Ugan
dan Lachorissa (Gulun ark
kihiippakunnassa) 10. tou

kokuuta, osan 41 kidnapa
tusta pojasta uskotaan yhä 
olevan kapinoitsijoiden 
vankeina

Kongolaiset isät Aimé Nja- 
bu ja Francois Xavier Ma- 
teso löydettiin useiden seu
rakuntalaisten kanssa kuol
leena Bunian hiippakun
nan laidalla sijaitsevasta 
seurakunnasta 10. touko
kuuta Kongossa

Kolumbialainen isä Jairo 
Garavito kuoli 15. touko
kuuta seurakuntaan tun
keutuneiden varkaiden pa
hoinpitelyn seurauksena 
Cindimarcan alueella

Irlantilainen fransiskaani- 
isä Manus Campbell kuoli 
21. toukokuuta Etelä-Afri- 
kan Durbanissa murtovar
kaiden pahoinpitelyyn toi
mittuaan maassa lähetys
työssä 45 vuoden ajan

Vain 22-vuotias espanjalai
nen Isabel Sánchez Torral- 
ba kuoli Päiväntasaajan 
Guineassa 1. heinäkuuta 
paikallisen poliisin iskun 
yhteydessä

Pakistanilainen isä George 
Ibrahim , 38 ammuttiin 
kuoliaaksi 5. heinäkuuta 
seurakunnassaan Okaran 
alueella Pakistanissa

Italialainen kapusiini-isä 
Taddeo Gabrieli, 73, puu
kotettiin kuoliaaksi Impe- 
ratrizissa Brasiliassa 19. hei
näkuuta

Italialainen comboni-isä 
M ario Mantovani, 84, ja 
ugandalainen Comboni- 
veli Godfrey Kiryovva, 29, 
ammuttiin kuoliaiksi 
maantiellä Ugandassa. Isä 
Mantovani oli työskennel
lyt Ugandassa 45 vuotta

Kongolainen Matadin hiip
pakunnan pappi, isä 
Alphonse Kavendiambu- 
ku tapettiin autoonsa 26. 
elokuuta Kongossa

Ugandalainen Sorotin hiip
pakunnan pappi, isä Law
rence Oyuru, kuoli 25 
muun ihmisen kanssa 
maantieväijytyksessä 1. syys
kuuta Ugandassa

Elsalvadorilainen Santiago

de Marian hiippakunnan 
katedraalin kirkkoherra 
W illiam  de Jesús Ortez, 
32, ja kirkon sakristaani Jai
me Noel Quintanilla, 23, 
ammuttiin kuoliaiksi 5. lo
kakuuta El Salvadorissa

Italialainen vapaaehtoinen 
lääkintätyöntekijä Annale- 
na Tonelli, 63, ammuttiin 
kuoliaaksi 33 vuotta aiem
min perustamastaan sairaa
lasta poistuttuaan 5. loka
kuuta Somaliassa

Intialainen isä Sanjeeva- 
nanda Swami, 52, kuoli 
tunkeilijoiden aiheutta
miin vammoihin Bangalo- 
rin hiippakunnassa 7. loka
kuuta

Kolumbialainen isä Saulo 
Carreño, 38, ammuttiin 
kuoliaaksi autoonsa yhdes
sä sairaalatyöntekijänä toi
mivan Maritza Linaresin 
kanssa 3. marraskuuta Ko
lumbiassa

Libanonilainen isä Henry 
Hum berto López Cruz, 
44, löydettiin kuolleena 
pappilasta tuoliin sidottuna

3. marraskuuta Villavicen- 
ciossa Kolumbiassa

Kolumbialainen isä José 
Rubín Rodríguez, 51, kid
napattiin 14. marraskuuta 
ja hänen ruumiinsa löydet
tiin viikkoa myöhemmin 
Tamen alueelta Kolumbias
sa

Guatemalalainen isä José 
Maria Ruiz Furlan, 69, am
muttiin kuoliaaksi seura
kunnassaan 14. joulukuuta. 
Hän oli tunnettu köyhien 
elinolosuhteiden paranta
miseksi tekemästään työstä

Saksalainen klaretiini-isä 
A nton Probst, 68, kuoli 
jouluaattoiltana novisiaat- 
tiin tunkeutuneiden varkai
den käsittelyssä Akonossa, 
Kamerunissa

Irlantilainen arkkipiispa 
M ichael Courtney, 58, 
apostolinen nuntius Bu
rundissa, ammuttiin kuo- 
lettavasti haavoittaen au
toonsa, 29. joulukuuta Mi- 
nagossa Burundissa
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INTRYCK FRÂN EN RETRÄTT med 
FADER ANDERS PILTZ O.P.

Mörkret hade redan fallit 
pâ, och snön hade böi^at 
dansa i lüften när veckos- 
luts-reträtten med Fader 
Anders Piltz inleddes i 
Stella Maris fredagen den 
21 november.

Dominikanpater Anders 
Piltz frän Sverige öppnade 
reträtten efter kvällsmaten 
med det första av fyra föred- 
rag som handlade om den 
Heliga Treenighetens myste- 
rium. Den ähörare som 
eventuellt väntade pä fasta 
formuleringar, slutgiltiga 
förklaringar, en trygg plats fri 
frân allt ansvar att slä sig ner 
pä tili domens dag gick dä- 
rifrän besviken förmodar jag. 
Nej, det gick inte att sätta 
Gud i ett fack, eller skapa en 
egen bild av Honom, som 
man sedan señare efter eget 
välbebag fick anklaga eller 
förkasta. Gud är alltid störte 
än vi kan föreställa oss. Gud 
är den Helige, den Out- 
grundlige. Den gammaltesta- 
mentliga bilden av Gud i den 
brinnande busken hjälper 
oss att fôTstà nàgot om Gud. 
Gud är den som AR. Enligt 
Piltz är det lättare och säkra- 
re att beskriva vem Gud inte 
är än att förklara vem han är. 
Däremot kan vi komma

nära, och lära känna Gud pä 
ett personligt sätt i Kristus, 
gudomens fullkomliga inkar- 
nation. Den brinnande lä- 
gan blev barnet i krubban, 
Kristus, som är sann Gud 
och sann människa. Och 
det är just genom att lära 
känna Kristus pä ett person- 
ligt sätt som man kan tala 
om Gud säsom fader Piltz 
talar: pá ett levande sätt utan 
att bara torrt och automa- 
tiskt upprepa gamla formier 
och lärosatser. Fader Piltz ta- 
lade med en personlig över- 
tygelse vars dynamik trängde 
igenom döva öron och öpp
nade inre dörrar , gav nya 
insikter och hopp pä 
vandringen. Det är inte lätt 
att med ord och begrepp ”fä- 
nga” Anden och förmedla 
Honom ät ähörarna. Inte är 
det självklart att en profets 
ord fär tyngd och myndighet, 
förmedlar kraft och näring. 
Men detta fick vi uppleva när 
Fader Piltz ledde oss pä 
veckoslutets ’’vandring” där 
vi fick begrunda och medite- 
ra över fasetter och dimen- 
sioner i det gudomliga land- 
skapet, och i värt eget inre 
landskap.

Att vi var bara 14 andliga 
sökare närvarande vid reträt
ten verkade inte hellre störa

fader Piltz som slösade sin 
andliga vägkost utan för- 
behäll ät var och en av oss 
som ville öppna öronen och 
hjärtat, och ta emot enligt 
egen förmäga och längtan.

Fär jag pästä att denne 
dominikanpater är en pälit- 
lig andlig vägledare, en total

som arövertygad kristen, 
orubbligt trofast kyrkan och 
evangeliets lära. Hän är som 
en klippa. Hans fundament 
ligger djupt förankrad i kyr- 
kans och bibelns (bäde gam
la och nyatestamentets) rika 
jord, och hän vill gärna för
medla sin erfarenhet och vis-

bet vidare ät oss. Här finns 
ovanlig mognad, stör spräk- 
begävning, klarhet och spon- 
tanitet, allvar och humor. 
Hos honom uppfattar man 
inga spar av aggressivitet, be- 
hov av att splittra eller att 
uppvigla tili en dold revoluti
on. Nej. Där Anden finns, 
där finns alltid enhet, frid 
och försoning. Det betonade 
fader Piltz, och det förmedla- 
de han med sin hällning och 
uts training.

Han förespräkar frihet, 
men en sann frihet som bef- 
riar frän slaveri, som gör 
människan vuxen, som inger 
mod och kraft att fatta bes- 
lut, att ta ansvar, och att med 
lätthet och glädje välja det 
goda.

När det gäller det praktis- 
ka, har vi Caterina Stenius 
att tacka för att vi överhu- 
vudtagit fick fader Piltz hit, 
och för det stora arbetet hon 
gjorde med reträttens prak- 
tiska detaljer. Som vanligt 
var den jordiska vägkosten 
alltid smakligt och punktligt 
tillagad av Leena Kangas. 
Vandringen 1 snöstormen 
mellan matsalen i det nedre 
huset och föredragslokalerna 
i det övrehuset verkade inte 
betunga nägon. Fader Piltz 
gick pä den smala, hala sti- 
gen (livets stig?) med bes- 
tämmda, men samtidigt ef- 
tertänksamma steg... out- 
tröttligt... med sin vita domi- 
nikandräkt fladdrande... i 
den finska natten.

M ik a e l a  F l a n a g a n
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Artikkeleita

Vatikanens eg na 
radiostation

I 50 âr har Vatikanradion 
betjänat Skandinavien. Utd- 
rag ur en rapport i KM av 
Ingrid Amici chef för Vati- 
kanradions skandinaviska 
avdelning.

Vatikanradion grundades 
1931 för att den katolska kyr- 
kans högsta ledning skulle 
kunna tala med självständig 
röst i en tid som hotades av 
totalitära system. Det var en 
följd av Lateranfördraget 
som gjorde päven självstän- 
dig gentemot alla andra sta
ter.

1931, när Vatikanradion 
grundades, styrdes Italien av 
fascisterna, den ryska révolu- 
tionen var bara ett drygt tio- 
tal är gammal, och ~ snart 
skulle nazisterna komma tili 
makten i Tyskland. Starka 
kris- tendomsfientliga ström- 
ningar i det tidiga 1900-talets 
Europa gjorde det naturligt 
för Pius XI att vilja vara 
självständig och kunna tala 
med en fri och självständig 
röst.

Pä den tiden var det ra- 
diotekniken som gjorde det 
möjligt, och därför gav Pius 
XI radions skapare Gugliel- 
mo Marconi i uppdrag att 
skapa en radiostation för Va- 
tikanen.

Den anförtroddes ät je- 
suiterna, bildade inte endast 
i teologi och humaniora

utan ocksä i naturvetenskap, 
vana vid dialog och undervis- 
ning. Än i dag är Vatikanra- 
dions högsta chefer jesuiter.

Länge hade VAtikanradi- 
on det mesta av sinä lokaler i 
Leo XIILs sommarställe 
högst uppe pä Vatikankul- 
len, som var observatorium 
tili 1936. 1954 invigdes det 
väldiga antennomrädet norr 
om Rom i Santa Maria di 
Galeria”som’-domineras av 
kraftfulla kortvägsantenner . 
1970 invigdes de nuvarande 
redaktionslokalerna i Palazzo 
Pio, ett stort hus i början av 
paradgatan Via della Conci- 
liazione som leder fram tili 
Petersplatsen.

Fiera olika händelser i 
kyrkans historia gjorde att 
VAtikanradion med tiden 
behövdes allt mer och expan- 
derade med allt fler spräk. 
Det andra Vatikankonciliet 
(1962-1965), Paulus VLs 
första trevande utlandsresor, 
jubeläret 1975, och sä valet 
av Johannes Niulu^II, den 
resande päven. Under hans 
poritifikat har Vatikanra- 
dions liv och arbete värit 
närä hopflätat med pävens 
oräkneliga resor.

M en ocksä tekniken ut- 
vecklas: I början av 1990-ta- 
let började man sända över 
Satellit, sedan 1995 reläät 
frân en parabolantenn inné

i Vatikanstaten. Därmed kan 
Programmen äterutsändas i 
FM i mänga länder.

1953 sändes sä vitt man 
vet de första inslagen pä nor- 
diska spräk. Sändningstiden 
var en kvart i veckan, och vi 
tillhörde da den tyska redak- 
tionen.

1957 började jesuitpater 
Lars Rooth göra och spela in 
inslag i den berömda garde- 
robstudion i Uppsala. Ban
den sändes med post tili Vati
kan radion, varifrän Pro
grammen ätersändes tili 
Skandinavien. 1968 började 
jag hjälpa honom i Rom.

1975 skapades det självs- 
tändiga skandinaviska pro
grammer, som ätmins- tone i 
teorin omfattar svenska, 
norska, danska och finska, 
tidvis ocksä estniska, som tu- 
ras om i ett idag 20 minuter 
längt program varje”dag.

1981 kom Lars Rooth tili 
Rom pä heltid och stannade 
där tili 1997, dä han gick i
pension och efterträddes av 
mig. Ovriga svenska med- ar- 
betare är idag Elisabet Saso, 
Inga-Britt Meccia och Oie 
Brandt. Leena Lehtinen 
Monti gör finska program. 
Estniska inslag produceras av 
seminaristen Markus Järvi.

M ä r t a  A m in o f f

Etsitään 
uskonnonopettajia
Etsimme katolisen uskonnon opettajia pääkaupunkiseu
dulle sekä kouluihin kiertäväksi opettajiksi 1-5 päivää vii
kossa että vapaaehtoisopettajiksi seurakuntien lauantai- 
kurssille (10 kertaa lukuvuonna). Epäpätevätkin huomioi
daan -  tehtäviin annetaan opastusta.

Pikaiset yhteydenotot:
Irene Alvarez 
Katekeetinen keskus 
puh: 09-2416095/ 0400530574 
Email: irene.alvarez@catholic.fi

Lauantaikurssin kevät 2004
17.1. klo 10-13.40 (messu 13)
7.2. klo 10-13.40 (messu 13)
6.3. klo 10-13.30 (ristintie 13)
3.4. klo 10-13.40 (messu 13)
24.4. klo 10-13.00 (messu 12.15)

Rippi

6.3. 4.-6. luokat
3.4. yläaste
Opetuspaikka: Englantilainen koulu 
Mäntytie 14, 00270 HELSINKI

Katekeettinen keskus 
Kuusitie 6, 00270 Helsinki 
Puh. 09-2416095 
Fax 09-5885157 
e-mail: katekeesi@catholic.fi

Karnevaalit!
Iloiset karnevaalit la 24.1.2004 klo 19.00 seurakuntasalis- 
saleatterineuvos Ritva Heikkilä tulee kertomaan hauskoja 
muistoja näyttelijöistä. Hyvää ruokaa, musiikkia ja arpajaiset 
ym. Liput 18 euroa, joka on ruoan hinta. Lippuja myydään 
kirkkokahveilla ja voit ilmoittautua myös Henrikin pappilaan. 
Ruokatilaukset pitää antaa 19.1., joten varaa paikkasi nope
asti. Tervetuloa!

Perspektiivi

Maailman AIDS-päivänä 1. 
joulukuuta antamassaan 
julkilausumassa paavillisen 
terveysneuvoston puheen
johtaja korosti katolisen kir
kon merkittävää roolia tais
telussa AIDSia vastaan. 
Kardinaali Javier Lozano 
Barragan totesi, että kirkol
liset toimielimet vastaavat 
suoraan 12 prosentista 
koko maailman AIDSin 
vastaisen toiminnan rahoi
tuksesta, samalla kun kato
lisilta avustusryhmiltä tulee 
rahoituksesta vielä 13 pro
senttia. Näin katolisten toi
mintaryhmien yhteenlas
kettu osuus AIDSin uhrien 
hyväksi tehdystä työstä on 
25 prosenttia.

Kardinaali sanoi, että

Katolinen kirkko taistelee 
AIDSia vastaan

katoliset ryhmät ovat vas
tanneet energisesti paavin 
vetoomukseen mobilisoida 
voimat aktiiviseen AIDSin 
vastaiseen kamppailuun. 
Hän muistutti myös paavin 
vaatimuksesta painottaa 
moraalisia periaatteita, us
kollisuutta, säädyllisyyttä ja 
pidättyvyyttä AIDSin leviä
misen estämisessä.

Epidemian syyt ovat sek
suaalinen holtittomuus ja 
huumeet, kardinaali sanoi. 
Hän katsoi, että taudin le
viämistä edistävät tekijät

ovat köyhyys, kaupungistu
minen, työttömyys, muutto
liike sekä joukkoviestimien 
vaikutus. Meksikolaispre- 
laatti katsoi AIDSin vastai
sen taistelun vaativan uusia 
keinoja erityisesti nuorten 
rohkaisemiseksi omaksu
maan todellisen elämää ja 
rakkautta kunnioittavan 
elämäntavan.

Kardinaali huomautti, 
että sairaus on osa ’’hengen 
patologiaa”, jonka vaka
vuutta moraaliarvojen krii
si edelleen syventää.

"Kaikki kristityt tulisi 
saada mukaan levittämään 
rakkauden ja toivon sano
maa tämän armottoman 
taudin lyömien ihmisten 
perheille”, kardinaali Barra
gan sanoi.

Hän totesi katolisen kir
kon vastanneen epidemi
aan järjestämällä valistus- 
kampanjoita sekä antamal
la lääketieteellistä apua ja 
hoitoa sen uhreille. Hän 
viittasi lukemattomiin kato
lisiin sairaaloihin ja muihin 
terveyskeskuksiin, aina

AIDSin uhreille järjestettä
vää saattohoitoa myöten. 
Kirkko tukee myös AIDSin 
orpouttamia lapsia kuten 
myös tautia syntyjään kan
tavia lapsia.

Kardinaali Barragan sa
noi, että AIDS-epidemian 
leviäminen jatkuu hälyttä
vän nopeana. Hän siteerasi 
YK:n tilastoa, jonka mu
kaan 42 miljoonaa ihmistä 
on saanut tartunnan, mu
kaan lukien 19 miljoonaa 
naista ja 3,2 miljoonaa alle
15-vuotiasta lasta. Luvuista 
käy ilmi, että yksin vuoden 
2002 aikana 5 miljoonaa 
ihmistä sai AIDS-tartun-
nan.
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Dokumentteja

Paavi Johannes Paavali II:n 
saarna jouluyön messussa

1. “Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille” Oes. 9:5). 
Ensimmäisessä lukukappaleessa julistetut profeetta Jesajan sa
nat sisältävät jouiun totuuden, jonka tänä yönä jälleen koemme.

Lapsi syntyy. Ulkonaisesti kuin yksi maailman monista lap
sista. Lapsi syntyy Betlehemin tallissa, puutteen keskellä, köy
hänä köyhien joukossa.

Mutta hän, joka syntyy, on lapsista suurin: Poika on annettu 
meille. Tämä poika on Jumalan Poika, samaa olemusta kuin 
Isä. Profeettojen ennustamana hän tuli ihmiseksi Pyhästä Hen
gestä neitsyen, Marian, kohdussa.

Kun pian uskontunnustuksessa laulamme "... tuli lihaksi 
Pyhästä Hengestä ja Neitsty Mariasta ja tuli ihmiseksi”, me kaik
ki polvistumme. Mietiskelemme hiljaisina täyttynyttä salaisuut
ta: Hän tuli ihmiseksi! Jumalan Poika tulee luoksemme ja pol
vistuneina otamme hänet vastaan.
2. “Sana tuli lihaksi” 0oh. 1:14). Tänä ihmeellisenä yönä ian
kaikkinen Sana, rauhan ruhtinas, syntyy Betlehemin kurjassa 
ja kylmässä luolassa. “Älkää pelätkö”, sanoo enkeli paimenille: 
“Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. 
Hän on Kristus, Herra” (Luuk. 2:10-11). Tuntemattomien ja 
onnekkaiden paimenien tavoin mekin riennämme kohtaa
maan hänet, joka muutti historian kulun.

Seimen karussa köyhyydessä katselemme hartaina “lasta, 
joka makaa kapaloituna seimessä” (Luuk. 2:12). Hauraassa vas
tasyntyneessä, joka itkee Marian sylissä, “Jumalan armo on il
mestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille” (Tit. 2:11). Pysähty
käämme hiljaisina palvomaan häntä!

3. Oi Lapsi, joka tahdoit tallin kehdoksesi; oi maailman Luoja, 
joka luovuit jumalallisesta kunniastasi; oi Vapahtajamme, joka 
annoit haavoittuvaisen ruumiisi uhriksi ihmiskunnan pelastuk
sen tähden!

Syntymäsi säteily kirkastakoon maailman yön. Rakkautesi sa
noman voima tuhotkoon pahan korskeat juonet. Elämäsi lahja 
saakoon meidät ymmärtämään miten arvokas jokainen ihmis
elämä on.

Liikaa verta vuodatetaan yhä maan päällä! Liika väkivalta ja 
liian monet selkkaukset häiritsevät kansakuntien rauhanomais
ta yhteiseloa!

Sinä tulet tuomaan meille rauhan. Sinä olet rauhamme! 
Sinä yksin voit “puhdistaa meidät omaksi kansaksesi”, joka 
kuuluu sinulle ikuisesti, ja “joka kaikin voimin tekee hyvää”
(Tit. 2:14).

4. Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille! Miten 
mittaamaton salaisuus kätkeytyykään tämän lapsen nöyryyteen! 
Haluaisimme koskettaa ja syleillä häntä.

Sinä, Maria, joka valvoen hoivaat kaikkivaltiasta poikaasi, 
anna meille silmäsi katsellaksemme häntä uskossa; anna meille 
sydämesi palvoaksemme häntä rakkaudessa.

Koruttomuudessaan Betlehemin lapsi opettaa meitä löytä
mään uudelleen elämämme todellisen tarkoituksen. Hän opet
taa meitä “elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunni
oittaen tässä maailmassa” (Tit. 2:12).

5. Oi kauan odotettu pyhä yö, joka ikiajoiksi olet yhdistänyt 
Jumalan ja ihmisen toisiinsa! Sinä sytytät meissä toivon uudel
leen, täytät meidät ihmetyksellä, varmistat meille rakkauden 
voiton vihasta ja elämän voiton kuolemasta.

Miettikäämme rukouksessa tätä sanomaa.
Oi Immanuel, puhu edelleenkin meille syntymäsi valon- 

täyteisessä hiljaisuudessa, ja me olemme valmiit kuulemaan si
nua. Aamen.
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Ajassa

Laskettelu- 
matka 
Puolaan 14.2. 
-  21.2.
Sisar Barbara on taas mat

kanjohtajana ja häneltä saa 

tarkemmat ohjeet. Kohde 

on Zakopanen lähellä. Hin

ta n. 550,' eur.

Puh. 041-5442454, email: 

katsis@nic.fi

Lisätietoja Katekeettisesta 

keskuksesta ja myöhemmin 

Fides-lehdestä, ilmoittautu

neet saavat tarkemmat oh

jeet ennen leiriä. Ilmoittau

tumiset puh: 09-2416095 fax 

5585157.

Hiihtolomaleiri Stella Mariksessa 
14.2. -  21.2. 2004

Katoliset lastenleirit kesällä 2004 
-  ennakkotiedot

Alkaen lauantaina 14.2. noin klo
12.00 ja päättyen seuraavana lauan
taina lounaaseen.

Hauskaa yhdessäoloa isosten 
vauhdittaman ohjelman myötä.

Hinta: 90 eur sisältää majoituksen 
ja täysihoidon, sisarushinta 70 eur. 
Omat lakanat tai makuupussi mu
kaan. Isosilta erikoishinta 45 eur 
edellyttäen työharjoitteluun sitoutu
mista.

Ilmoittautumiset: Katekeettinen 
keskus: 09-2416095 (henkilötiedot, 
osoite, puh, ruokarajoitukset, allergi
at...) fax: 09-5885157, email:
katekeesi@catholic.fi.

Paikkoja on rajoitetusti, joten en
simmäiset 15 tyttöä ja 15 poikaa voi
daan ottaa ilmoittautumisjärjestykses
sä. Ikäraja on 7 -  13 v. Ohjelmassa 
on mäenlaskua, napakelkka, luiste
lua, askartelua, saunaa... disco, kilpai
luja, karkkipäivä... Voit ottaa mukaan 
oman pulkan tai kelkan, sukset ym. 
muista kuitenkin merkata ne, jotta 
eivät häviä. Aivan huonojen kelien 
takia varaudu uimahalliin menosta, 
simpparit ja vähän rahaa mukaan.

Myös vapaaehtoisia aikuisia tarvi
taan aina niin talvella kuin vielä 
enemmän kesäleireillä.

Varhaisnuorten leiri (10-13) 30.5. -
5.6. Hinnat: 90/75/(100) eur

Sporttileiri (8-13) 6.6. -  12.6.90/75/ 
(100) eur

Lastenleirit (5-9) 13.6. -  19.6. -  25.6. 
85/70/(90) eur viikolta

Perheleiri I 27.6. -  2.7. Perheet, nuo
ret ja seniorit

Perheleiri II 2.7. -  9.7. Perheet ja isos
koulutus samaan aikaan 
Isoskoulutus

Taideleiri 24.7. -  31.7. Kaikenikäisil
le, mutta lapset vain holhoojan kans
sa.

Lastenleiri -  Jyväskylä

Lourdes -  matka nuorille Hintoja 
on hiukan nostettu, jotta ei tarvittai
si niin paljon avustuksia mm. Saksas
ta Bonifatiuswerkiltä. Mikäli jollain 
on maksuvaikeuksia, kannattaa pyy
tää tukea omasta seurakunnasta tai 
myös sosiaaliviraston lasten lomatoi
minta avustaa usein. Hakemus täytyy 
kuitenkin olla aikaisin keväällä.
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