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Toimitukselta

Rauhaa ja rakkautta
Ranskassa, joka tunnetusti on  halunnut pitää kirkon ja 

valtion asiat tiukasti erillään toisis
taan, ollaan täm än kirjoituksen vai- 
mistuessa ottamassa askel, jo ta  mo
net pitävät - syystäkin - äärim m il
leen vietynä varovaisuutena, aina
kin jos kauniisti sanotaan. Maassa 
säädettäneen näinä päivinä lailla 
siitä, ettei selvästi havaittavien us
konnollisten  tunnusten  kantam i
nen  (siis n iihin  pukeutum inen) val
tion  kouluissa ole luvallista.

Suom eksi täm ä tarkoittaa suu
rin piirtein sitä, että muslimitytöt eivät saa tulla kouluun 
hunnutettuina, kristityt eivät saa kantaa liian selväpiirtei
siä uskonsa symboleja, esimerkiksi krusifikseja, ja  ehkäpä 
kielletään vielä turbaanien ja  liian paksun parran käyttö.

Tällaisesta kehityksestä saa toden totta olla huolissaan. 
Kysymys on  ihm isen oikeudesta elää todeksi uskonnollista 
vakaumustaan. Kysymys on  siitä, ettei uskonto ole kodin 
seinien sisäpuolelle suljettavissa oleva, pelkästään yksityi
nen asia, n iin  yksityinen, ettei sitä saa lupaa pyytämättä 
tuoda ilmi.

U skonnon harjoittam isen vapaus ei saa olla totta vain 
suljetuissa ghetoissa tai om an kirkon sisällä. U skonnolli
nen  elämä on perustava osa ihm istä itseään, eikä sen näyt
täm inen tai uskonnollisten tapojen m ukainen käyttäyty
m inen (sopivuuden rajoissa) yksinkertaisesti voi olla kiel
lettyä.

Ranskan esimerkki on huolestuttava ja  ahdistava. Se 
osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä ihm isten perim
m äisiä ja  syvään juurtuneita arvoja kohtaan. Se osoittaa 
m aallistuneen yhteiskunnan viime kädessä haluavan kiel
tää Jum alan - vieläpä vapauden, veljeyden ja  tasa-arvon 
nim issä. Sellaiseksiko me tätä maailmaa haluam m e raken-
taa;

/ 7 *

Jälkikirjoitus: Entäpä sitten katsaus toiseen laitaan? Sam al
la kun uskonnollisten symbolien käyttö kielletään, salli
taanko edelleen napapaidat tai uskonnonvastaiset tai Ju 
malaa pilkkaavat tekstit?

Opintoviikot Saksassa

Osnabrückin ja Hampu
rin hiippakuntien Ans
gar-Werk järjestää perin
teisen teologisen opinto- 
kurssin Osnabrückissä, 
Saksassa, 28.6.-8.7.2004. 
Kurssin aiheena on tänä 
vuonna ’’Alle Völker der 
Erde sollen erkennen, 
dass niemand Gott ist als 
der Herr allein. Christen 
im Dialog mit anderen 
Religionen“.

Hiippakunnallamme 
on kurssille vain muuta
ma vapaa paikka. Kurssis
ta kiinnostuneita pyyde
tään ottamaan yhteyttä

kirjallisesti yleisvikaari isä 
Tuomo T. Vimpariin, Py
hän Henrikin aukio 1, 
00140 Helsinki tai 
vleisvikaari@catholic.fi. 
Tänä vuonna etusija an
netaan kirkon tai oman 
seurakunnan puolesta 
vapaaehtoistyötä tekevil
le sekä sellaisille, jotka 
ovat osallistuneet kurssil
le aikaisemmin korkein
taan kerran. Kurssi on il
mainen ja myös matkat 
kustannetaan. Kirjalliset 
hakemukset tulee jättää
20.2. mennessä.

Fides
Seuraava lehti 

3/2004  

Deadline

17.2.2004  

Ilmestyy

3 .3 .2004

Vuoden
2004

aikataulu
numero - (deadline)
- ilmestyy

01 (LL) 14.1.
02 (28;i.J 1L2.
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 (L12.) 15.12.

Nimitys 
Helsingin 
liiippa- 
Icunnassa

Helsingin piispa Jözef Wrö- 
bel SCJ on nimittänyt yleis
vikaari isä Tuomo T. Vimpa- 
rin muiden työtehtäviensä li
säksi katolisen kirkon yhteys- 
papiksi Puolustusvoimia var
ten. Hän toimii Helsingin 
hiippakunnan yhdyshenkilö
nä Puolustusvoimissa varus
miespalvelusta suorittavia ja 
siellä vakituisesti työskentele
viä katolilaisia varten. KATT
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Uutisia

Paavi puheessaan di|3lomaattikunnalle:
Sota ei ratkaise ristiriitoja 
{(ansojen välillä!
Paavi Johannes Paavali II  
piti maanantaina 12. tammi- 
kuuta jokavuotiseen tapaan
sa puheen Pyhän istuimen 
luokse akkreditoiduille suur
lähettiläille. Puheessa pyhän 
isän on ollut tapana käsitellä 
maailman poliittista ja yh
teiskunnallista tilaa, eikä tä
mäkään vuosi tehnyt siitä 
poikkeusta. Paavin puhetta 
odotetaan jännittyneesti ja 
kuunnellaan tarkkaavaisesti.

Ranskaksi puhunut paavi 
käsitteli katsauksessaan krii
sipesäkkeitä eri puolilla maa
ilmaa ja niiden jälkeen puut
tui vielä Euroopassaan nous
seeseen keskusteluun kirkon 
ja valtion välisistä suhteista. 
Hän korosti, että hallinnos
sa on osattava tehdä ero tun- 
nustuksettomuuden ja mate
rialismin välillä.

Puheensa aluksi pyhä isä 
muistutti, että myös vuonna 
2004 maailma tarvitsee vält
tämättä ’’Betlehemin aina 
uutta sanomaa”. Nyt nimit
täin eletään aikaa, jolloin 
’’monet kansat kärsivät aseel
listen selkkausten seurauksis
ta ja nälästä, tai ovat ilmeis
ten ja hankalasti voitettavien 
epäoikeudenmukaisuuksien 
ja epidemioiden uhreja”.

Paavi totesi, että maail
man rauha on ”pahasti järk
kynyt Lähi-ldän viimeaikais
ten tapahtumien johdosta”. 
Muistutettuaan kuulijoiden
sa mieliin, että Pyhä istuin 
oli tehnyt parhaansa estääk
seen sotilaallisen selkkauk

sen syntymistä Irakissa, paa
vi käänsi nyt katseen tulevai
suuteen: ”Nyt tärkeätä on, 
että kansainvälinen yhteisö 
auttaa irakilaisia, jotka on 
vapautettu sortohallinnon 
ikeestä, jotta he kykenisivät 
itse ottamaan ohjat omassa 
maassaan.”

Paavia vaivasi myös Israe
lin ja Palestiinan välinen rat
kaisematon konflikti, joka 
haittaa rauhan edistymistä 
koko Lähi-ldässä. Pyhä isä 
hylkäsi myös väkivallan käy
tön tuon yhä jatkuvan kriisin 
ratkaisemiseksi ja pahoitteli 
molemmilla puolilla esiinty
vää koston ja terrorismin 
kierrettä.

Myös Afrikassa toistuvat 
väkivallanteot uhkaavat paa
vin mielestä koko alueen ke
hitystä. Havaittavissa on jo 
"yhteiskunnallisten rakentei
den tuhoutumista, joka ajaa 
kokonaisia kansoja epätoi
voon”.

Kierroksensa lopuksi paa
vi nosti jälleen esille terroris
min: ”Kuinka voisimme jät
tää mainitsematta terroris
mini’ Sehän -  levittämällä 
pelkoa, vihaa ja fanaattisuut
ta -  häpäisee kaikki tarkoi
tusperät, joita se teeskentelee 
palvelevansa”, paavi kysyi.

Uutena vuotena ilmesty
nyttä maailman rauhan päi
vän viestiä lainaten pyhä isä 
vetosi ”entistä tehokkaam
man ja yhteisemmän turval
lisuusjärjestelmän puolesta, 
joka voisi vahvistaa YK:n

roolia”. Yksi asia kuitenkin 
on varmaa: Sota ei koskaan 
ratkaise ristiriitoja kansojen 
välillä.

Puheensa loppupuolen 
pyhä isä omisti uskonnon 
asemalle julkisessa elämässä, 
erityisesti Euroopassa. "Us
kovien yhteisöitä on kaikissa 
yhteiskunnissa. Niillä toive 
osallistua julkisiin asioihin 
on hyväksyttävä”, paavi vaa
ti. Ikävä kyllä uskovia mones
ti jätetään ottamatta mukaan 
julkiseen keskusteluun.

Paavi Johannes Paavali II 
tunnusti puheessaan oikeu
den vaatia uskonnollisten ja 
poliittisten asioiden erotta
mista. Siitä huolimatta hän 
vaati, ’’ettei erottaminen tar
koita täydellistä sivuuttamis
ta”. Siksi hän kutsui etsi
mään ”tervehenkistä vuoro
puhelua valtion ja kirkkojen 
välillä, sillä ne eivät ole tois
tensa kilpailijoita vaan part
nereita”.

Paavi totesi, että erityises
ti Euroopassa tuntuu olevan 
”vaikeaa hyväksyä uskonto 
julkisella näyttämöllä”. Hän 
toisti lopuksi tutuksi tulleen 
pyyntönsä, että tunnustettai
siin se merkitys, joka uskon
nolla on aina ollut Euroopan 
kulttuurin muodostamises
sa. Uskon tulisi jatkossakin 
vaikuttaa Euroopan unionin 
tulevaisuuteen.

KATTA^IS/Zenit/CW-
News

Präster skall inte bara tillämpa 
majoritetsbeslut, menar päven
Kyrkoherdar skall inte bara 
tillämpa församlingsrädets 
majoritetsbeslut, för Kyrkans 
Struktur skiljer sig frän mäns- 
kliga politiska modeller. Det 
sade päven Johannes Paulus
II 10 januari tili plenarmötet 
för kongregationen för präs- 
terskapet, en avdelning av 
den romerska kurian som 
arbetar med regier för katols- 
ka prästers arbete.

Päven päminde om att 
Första Petrusbjevet beskrev 
Kyrkan som ett folk av döpta 
som är byggstenar i en andlig 
byggnad och som hat en 
prästvärdighet eftersom de 
bär fram andliga offer till 
Gud genom Jesus Kristus.

"Alla döpta har del av det- 
ta prästvärdighet. Den tjä- 
nande eller hierarkiska 
prästvärdigheten är nägot 
annat. Men bägge är närä 
förknippade 'eftersom de 
bägge pä olika sätt är delakti-

ga i Kristi enda prästvär
dighet', som det andra vati- 
kankonciliet förklarade ( (Lu
men gentium 10).", päpeka- 
de Johannes Paulus II.

Samarbetet mellan präs
ter och vanliga församlings- 
bor sker bland annat i för- 
samlingsräd och stiftsräd. 
"Dessa strukturer gär tillbaka 
tili konciliets anvisningar. 
Idag mäste deras arbetsruti- 
ner uppdateras," sade han.

"När prästerna utövar sin 
tjänst skall de inte bara til
lämpa majoritetsbeslut i för- 
samlingen. Kyrkans Struktur 
skiljer sig frän mänskliga po
litiska modeller. Den är en 
hierarki som vilar pä Kristi 
vilja och som därför är del av 
trosarvet (depositum fidei) 
som mäste bevaras och föras 
vidare helt," sade päven.

Prefekten för kongrega
tionen för prästerskapet kar
dinal Dario Castrillón Hoy-

os sade till Vatikanradion att 
den Heliga Anden inspirerar 
bäde präster och vanliga för- 
samlingsbor, men att det är 
prästerna och stiftets biskop 
som har till uppgift att bedö- 
ma vad som är inspirerat.

"Forsamlingsráden ska- 
par allt mer gemenskap mel
lan präster och lekfolk. Ock- 
sá frán missionsländerna hör 
vi rapporter om att denna 
gemenskap mognar allt 
mer," berättar han. "Detta är 
en stor rikedom som inte 
handlar om sociologi eller 
demokrati: det är den Heliga 
Anden som inspirerar lekfol- 
ket. Sedan är det herdarna 
och biskopen som har till 
uppgift att bedöma vad som 
är inspirerat av Gud," säger 
kardinal Castrillón Hoyos.

K A TT/V atikanradion

Korkea-arvoinen 
delegaatio 
Moskovaan
Paavillisen kristittyjen yksey
den edistämisen neuvoston 
puheenjohtaja, kardinaali 
Walter Kasper matkustaa 
Venäjän federaation katoli
sen piispainkokouksen kut
susta Moskovaan helmikuun 
loppupuolella. Vatikaanin 
lehdistöosaston johtajan Joa
quín Navarro-Vallsin mu
kaan kardinaalin on määrä 
tavata matkallaan maan ka
tolisten piispojen lisäksi 
myös paikallisia uskovia.

Annetussa tiedotteessa 
kerrottiin myös, että "vierai
lun aikana kardinaali Kasper 
kohtaa hänen pyhyytensä 
Aleksei II:n, Moskovan ja 
kaikkien Venäläisten patriar
kan, sekä Smolenskin ja Ka
liningradin metropoliitta Ki- 
rillin". Keskusteluja käydään

lisäksi Moskovan patriarkaa
tin kirkollisten ulkoasiain 
osaston johdon kanssa kato
lisen ja ortodoksisen kirkon 
välisen ekumeenisen vuoro
puhelun edistämiseksi.

Kardinaali Kasperin mu
kana matkalle osallistuvat 
kardinaalin johtaman paavil
lisen neuvoston sihteeri, piis
pa Brian Farrell LC ja isä Jo- 
zef Maj. Vierailua varjostaa 
jo pari vuotta jatkunut kato
lisen kirkon toiminnan sekä 
virallinen että epävirallinen 
vastustaminen, joka on seu
rausta siitä, että paavi Johan
nes Paavali II perusti neljä 
katolista hiippakuntaa Venä
jälle vuonna 2002.

KATT/Zenit

Uskontojen johtajat 
tapasivat Helsingissä
Tasavallan presidentin alun
perin koolle kutsuma uskon
tokuntien johtajien tapaami
nen on johtanut säännölli
siin neuvonpitoihin. Viimei
sin tapaaminen järjestettiin 
Helsingin juutalaisen seura
kunnan synagogassa ja seura- 
kuntakeskuksessa tammi
kuun lopussa.

Tapaamisessa keskustel
tiin uskontojen välisen kes
kustelun tarpeesta maassam
me ja päädyttiin lopulta py
syvän foorumin perustami

sen kannalle. Joidenkin tie
tojen mukaan foorumille pe
rustetaan myös valmistelu
elin, josta Suomen eku
meeninen neuvosto (SEN) 
kantaa käynnistysvastuuta.

Katolista kirkkoa fooru
missa edusti piispa Jözef 
W röbel SCJ isä Teemu Si
pon SCJ avustamana. Seu- 
raava tapaaminen järjeste
tään elokuun lopussa.

KATT/SEN/OT

Pyhän Henrikin 
Seurassa juhlittiin

Pyhän Henrikin Seura jakoi 
tammikuussa nimikkopyhi- 
myksensä juhlamessun jäl
keen viisi pöytästandaaria 
ansioituneille seuran jäsenil
le sekä kiitti seuran mode- 
raattoria ja entistä katedraa- 
liseurakunnan kirkkoherraa, 
isä Teemu Sippoa SCJ an

siokkaasta uurastamisesta 
pyhän Henrikin muiston 
vaalimisesta. Standaarit jaet
tiin Aisla Hentolalle, Rita 
Kairalle, Salud Mendozalle, 
Seppo Pylkkäselle ja Marko 
Pitkäniemelle.

KATT 

Eides 2/ 2004-3



Uutisia

Päven analyserar tre orsaker tili 
bristen pä prästkallelser
Vid ett möte med en grupp 
franska biskopar pä ”ad limi- 
na” besök analyserade päven 
tre orsaker tili bristen pä 
prästkallelser.

Den första orsaken är 
rädslan för att binda sig för 
alltid. Da de lever i en förän- 
derlig värld, där man söker 
sinä mäl med kort perspektiv 
som ger ögonblicklig tili- 
fredsställelse, är de rädda för 
att taga risken för en oviss 
framtid. Detta är otvivelak- 
tigt en väsentligt begränsan- 
de faktor för de ungas d^po- 
nibilitet, som bara k^n över- 
vinnas genom fär tilit-
ro tili per-^pektivet i det krist- 
m hoppet. Detta fär de bäst 
genom ett gott katolskt famil- 
jeliv och god religionsunder- 
visning.

Den andra svärigheten 
vid inträde i ett prästsemina-

rium är bilden av prästens 
uppgift. Under flere genera- 
tioner har uppfattningen om 
vad prästens uppgift innebär 
förändrats mycket. Tidvis 
har mänga prästers bild av 
sin egen identitet blivit allde- 
les skakad. Prästgärningen 
har ocksä ofta blivit nedvär- 
derad i medierna. Idag kan 
bilden av denna tjänst för de 
unga inte bara verka oklar 
o ch  svär att fä grepp om utan 
därtill instabil. Därför är det 
viktigt att stöda det ordinera- 
de prästaständet och läta det 
intaga sin fulla plats i kyrkan 
i en samfundsanda som res
pekterar olikheter och har 
blick för huru dessa komplet
terar varandra i förhällande 
tili lekfolket.

Ungdomarnas tredje svä- 
righet, vilken enligt päven är 
den viktigaste, har att göra

med deras förhällande tili 
Gud. De lever i en tid präg- 
lad av otaliga religiösa erbju- 
danden och deras kän- 
nedom om Kristus är ofta yt- 
lig och relativ. Önskan om 
att bli präst närs bäst av en 
verklig personlig dialog med 
Vär Herre i ett intimt förhäl
lande, vilket främst finner 
sitt uttryck i önskan att fä 
vara tillsammans med 
honom.

Självfallet kommet all- 
ting, som hos barn och unga 
bidrar tili att de fär upp ögo- 
nen för Jesus som person 
samt för det allt avgörande 
förhällandet tili Honom, sä 
som det uttrycks i sakramen
talt Uv, i bön och tjänandet 
av nästan, ätt bli tili nytta för 
att framkalla kallelser.

urKO

Ny 39-ärig biskop i Kina 
har studerat i Belgien
6 januari vigdes en ny ka- 
tolsk biskop i Hengshui i 
Hebei-provinsen i Kina 25 
mil söder om Peking. Det sk- 
river nyhetsbyrän AsiaNews.

Biskop Peter Feng Zin- 
mao är 39 är och har stude
rat i Louvain i Belgien. Han 
har nu blivit hjälpbiskop i 
Hengshui med rätt att efter- 
träda stiftsbiskopen när den- 
ne gär i pension. Stiftsbisko
pen Chen Xilu är 75 gammal 
och är i koma efter en hjärn-

blödning.
Biskop Feng utnämndes 

av päven Johannes Paulus II 
och godkändes av biskopsrä- 
det i den katolska kyrkan i 
Kina. Regeringen var mer 
eller mindre tvungen att god- 
känna Vatikanens val efter 
tvä är av diskussioner. Ä ena 
sidan var alla präster i stiftet 
överens. Ä andra sidan finns 
inte den patriotiska förenin- 
gen, den regeringskontrolle- 
rade katolska kyrkan, i stif

tet.
1500 människor var med 

pä vigningen, som firades i 
en hyrd lokal eftersom dom- 
kyrkan i Hengshui bara rym- 
mer 100 personer. I stiftet 
finns 26.000 katoliker som 
betjänas av 28 präster och 60 
nunnor. Det är ett litet stift 
med tanke pä att de flesta 
Stift i Hebei-provinsen har 
minst 100.000 katoliker.

KATT/Vatikanradion

Tiedotuksessa on 
sitouduttava totuuteen
Paavillisen tiedotusvälinei- 
neiden neuvoston sihteerik
si vastikään nimitetty ja tam
mikuun lopussa piispaksi vi
hitty monsignor Renato 
Boccardo muistutti Avveni- 
re-lehdelle antamassaan 
haastattelussa, ettei katsoja- 
tai lukijalukujen suuruuden 
pitäisi olla tiedonvälityksessä 
työskentelevien toiminnan 
ensisijaisena päämääränä.

Piispa Boccardon mieles
tä totuudenmukaisuus ja ih- 
mispersoonan kunnioittami
nen ovat jatkuvasti pinnallis
tuvalle nykymaailmalle olen
naisen tärkeitä arvoja. "Medi
assa tarvitaan katolilaisia,

jotta myös kristillinen pers
pektiivi välittyisi ihmisille", 
Boccardo sanoo.

Median on pullollaan sel
laisia käsityksiä elämästä ja 
ihmissuhteista, jotka antavat 
valheellisen kuvan todelli
suudesta. "Siksi meidän täy
tyy kirkollisena yhteisönä ky
syä itseltämme, mitä olemme 
tehneet ja mitä voimme teh
dä, jotta saisimme koulutet
tua kypsiä kristittyjä ja taita
via ammattilaisia, jotka vas
tuullisesti ottavat vastaan 
heille asetetut tehtävät", piis
pa totesi.

K A TT/K ath.net

Ortodokseille oma psalmien 
kirjan suomennos
Suomen ortodoksinen kirk
ko aikoo vuoden sisällä jul
kaista suomen kielellä psal
mien kirjan Septuaginta-ver- 
sion. Septuaginta on krei
kankielinen käännös Van
han testamentin teksteistä. 
Nykyinen Vanhan testamen
tin suomennos on tehty pää
osin heprealaisesta tekstistä.

Ortodoksisen kirkollis
hallituksen ja piispainkoko
uksen päätöksellä aloitettu 
käännös- ja toimittamistyö 
saataneen päätökseen tämän 
vuoden aikana. Kirja on tar
koitus julkaista vuoden 2005 
alkupuolella.

KATT/OT

Influensa sätter stopp för 
fredshälsningen
Dä en influensaepidemi bru- 
tit ut i den amerikanska dels- 
taten Colorado, har biskop 
Michael Sheridan av Colora
do Springs förordnat vissa 
förändringar i mässfirandet. 
Hän har uppmanat alla för- 
samlingar att avstä frän fred
shälsningen, att inte hälla

varandra i handen under Fa
der Vär och att inte dricka ur 
kalken vid kommunionen. 
Enligt uppgift har de kalifor- 
niska biskoparna gett liknan- 
de rättningslinjer.

u r KO

Sääntökuntalaisten ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■ ■■■ paiva siirtyi Helsinkiin

, ’ r ■!

Kynttilänpäivälle sijoittuva 
sääntökuntalaisten päivä 
pidettiin tänä vuonna Hel
singissä. Kouvolan vierailu 
tyssäsi lumimyrskyyn. Au
toilla suunniteltu matka tys
säsi lumikinoksiin. Kouvo
lan Pyhän Ursulan seura
kunnassa peruuntumisesta 
seurasi seurakuntalaisille

tarjottu lämmin lounas, ja 
sääntökuntalaiset jatkoivat 
kokoontumistaan katedraa- 
liseurakunnan tiloissa. Vie
railevana luennoitsijana 
sääntökuntalaisten päivässä 
kävi Avilan Teresan spiritu- 
aliteetista esitelmöinyt Hei
di Tuorila-Kahanpää.

KATT

Tosi Rakkaus Odottaa -liike tukee vakaumusta
Tosi Rakkaus Odottaa -liike 
tarjoaa merkittävää yhteisöl
listä tukea niille, jotka halua
vat pidättäytyä esiaviollisista 
seksisuhteista. Näin heidän 
on helpompi toimia vakau
muksensa edellyttämällä ta
valla. Asia nousee esiin teo
logi Hanna Salomäen tuo
reesta kirkkososiologian väi
töstutkimuksesta “Tosi Rak
kaus Odottaa. Seksuaalieetti
nen nuortenliike Suomes-

»sa.
Liikkeen jäsenet elävät 

kontekstissa, jossa monet te
kijät tukevat pidättäytymis- 
päätöstä. Nuoret osallistuvat 
aktiivisesti jonkin uskonnol
lisen liikkeen toimintaan. 
Lisäksi heidän ystävänsä ja 
vanhempansa tukevat ajatus
ta esiaviollisesta seksistä pi
dättäytymisestä. Kristilliset 
järjestöt pyrkivät liikkeen 
avulla välittämään uskonnol
lista traditiota uudelle suku
polvelle.

Tosi Rakkaus Odottaa - 
liikkeen tukijärjestöinä on 
noin kaksikymmentä kristil
listä tahoa, herätysliikkeitä, 
vapaita suuntauksia ja oppi
laitoksia. Useimpien tukijär
jestöjen yhteinen nimittäjä 
on evankelikaalisuus.

Liikkeeseen liittyneistä 
87 prosenttia on naisia ja 96 
prosenttia ilmoitti pitäneen
sä lupauksensa pidättäytyä 
esiaviollisista seksisuhteista.

Valtaosalla heistä (93 %) ei 
ollut sukupuolisuhteita 
myöskään ennen liikkeeseen 
liittymistään.

’’Esillä on useita laajoja 
teemoja. Seksuaalisuuden 
ohella vaihtoehtoliikkeet ot
tavat kantaa muun muassa 
kulutukseen, ravintoon, 
eläinten oikeuksiin, luon
nonsuojeluun ja talouteen 
liittyviin kysymyksiin”. Salo- 
mäki sanoo. KT-KATT

Vatikaani on suosittu 
vierailukohde -  myös 
virtuaalisesti
Vatikaanissa julkaistujen las
kelmien mukaan paavi Jo
hannes Paavali II:n audiens
seille osallistui viime vuonna 
yhteensä n. 2,6 miljoonaa 
ihmistä. Vastaavasti Vatikaa
nin verkkosivuille (www. 
vatican.va) tehtiin vuodessa 
yli 22 miljoonaa käyntiä. Täs

tä tiedosta rohkaistuneena 
vatikaanin lehdistötoimisto 
ilmoitti tammikuun lopulla, 
että verkkosivut toimivat jat
kossa Vatikaania ja paavia 
koskevan tiedotuksen pääka-
navana.

KATTA^S/CWNews
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Oremus

Lauantaina 14.2. vietetään pyhien Kyrilloksen, munkin, ja Methodioksen, piispan, 
juhlaa. Nämä pyhät olivat veljeksiä, jotka evankelioivat Määrin, Böömin ja Bulgarian 
800'luvun lopulla. Paavi Johannes Paavali II julisti heidät pyhän Benedictuksen, apo
tin, rinnalla Euroopan suojelijoiksi joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1980.

Anna sydämesi Jumalalle - 
tarkoituksella, tietoisesti ja tahtoen. 
Se kuuluu Hänelle.

A m  AS T erksa K alki ttalainkn

En bön för det dagliga livet

Ge mig en bra matsmältning. Herre, 
och alltid nägot att smälta.
Ge mig kroppens hälsa. Herre, 
samt förständ att bevara den 
sä bra som möjligt.
Ge mig en helig själ, Herre, 
som inte lämna ur sikte det 
som är gott och rent
sä att den inte blir förskräckt över synden
utan finner de medel,
som klarar upp saker och ting.

Ge mig ett hjärta som är främmande 
för träkighet,
och som inte knotar, suckar eller klagar. 
Hindra mig frän att bry mig 
alltför mycket om
detta uppblästa nägot som kallar sig ”jag”. 
Herre, ge mig sinne för humor, 
ge mig näden att fatta ett skämt 
sä att jag fär uppleva nägon lycka i livet 
och fär dela den med andra.

St. Thomas More

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

Helmikuu
Että kaikki kristityt tuntisivat niiden kansojen ahdingon, 
jotka yhä kärsivät nälästä ja janosta, ja osoittaisivat velji
ään kohtaan entistä suurempaa solidaarisuutta.

Että kirkko Malesiassa, Singaporessa ja Bruneissa pysyisi 
uskollisena omalle vaativalle evankelioimistehtävälleen 
avoimessa kanssakäymisessä muiden uskontojen seuraaji
en kanssa.

Maaliskuu
Että koko Jumalan kansa ja sen paimenet ymmärtäisivät 
entistä selkeämmin paraimuksen sakramentin, Jumalan 
rakkauden täyttämän armolahjan tärkeyden.

Että Afrikan paikalliskirkot, nykyisessä vaikeassa tilan
teessa, tuntisivat evankeliumin johdonmukaisen ja rohke
an levittämisen tärkeyden.

Böneapostolatet
Vi ber ...

Februari
Att alla kristna skall ha medkänsla för människor i svära 
förhällanden, för människor som fortfarande lider av hun
ger och törst, och visa allt större solidaritet med sinä brö- 
der.

Att kyrkan i Malaysia, Singapore och Brunei skall 
forbli trogen sin egen krävande evangeliseringsupp- 
gift i en öppen dialog med representanter for andra 
religioner.

Mars

Att hela Guds folk och dess herdar allt bättre skall 
fbrstä vikten av botens sakrament, Guds kärleksfulla 
nädegäva.

Att lokalkyrkoma i Afrika, i den svära situation de 
befinner sig i nu, skall känna hur viktigt det är att 
konsekvent och utan rädsla sprida evangeliet.

Sunnuntait ja velvoittavat 
julilapyhät
15.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)

IL Jer. 1 7 :5 -8
Ps. 1: 1-2 , 3, 4+6. Ks 40: 5a 
2L 1 Kor. 15: 12, 16-20 
Ev Luuk. 6: 17, 20 -26

22.2. kirkkovuoden 7. sunnuntai (III)
IL  1 Sam. 26: 2, 7 -9 , 12-13, 22-23  
Ps. 103: 1-2 , 3 -4 , 8+10, 12-13. Ks 8a 
2L 1 Kor. 15: 4 5 -4 9
Ev Luuk. 6: 27-38

25.2. tuhkakeskiviikko 
IL  Joel 2: 12-18
Ps. 51: 3 -4 , 5 -6a, 12-13, 14+17. Ks vrt. 3 
2L 2 Kor. 5:20 -  6:2 
Ev Matt. 6: 1-6 , 16-18 
Paasto- ja abstinenssipäivä.

29.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L5MOOS. 26: 4 -1 0
Ps. 91: 1 -2 , 10-11, 12-13, 14-15. Ks 15b 
2L Room. 10: 8 -13  
Ev. Luuk. 4: 1-13
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Pyhimys

Kristus — 
maailman valo
Meditaatiosarja ruusukon uusien 
salaisuuksien äärellä. Osa 2/5

Jeesuksen kaste Jordan- 
virrassa

Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, 
niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki las
keutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltai
sena. Ja  taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poi
kani, sinuun minä olen mieltynyt" (Luuk. 3:21-22).

• Jeesuksen kaste Jordanilla erityisesti on valon salai
suus. Se on ilmoitusta valtakunnasta, joka jo on tul
lut läsnäolevaksi Jeesuksen omassa persoonassa.
• Tässä salaisuudessa Isä hyvin selvästi ilmoittaa, että 
Jeesus on hänen rakas Poikansa, hän on todellinen 
Jumalan Poika.
• Tämä ilmoitus -  että Jeesus todellakin on Isän ra
kastama Poika -  ei jätä pienintäkään sijaa epäilyille, 
se on niin selvä ja kirkas.
• Valkeus loistaa pimeydessä, totuuden valo, ja tuo 
totuus loistaa kaikille ihmisille. Kun Jeesus tuli Jorda
nille kastettavaksi, paikalla oli paljon ihmisiä (Luuk. 
3:21; Matt. 3:13) ja Isä ilmaisi kaikille Jeesuksen ole
van Jumalan Poika.
• Totuus on selkeä, se on kirkas kuin valo; se ei voi 
jäädä vaille huomiota.
• Totuus ei ole vaikeasti tai hankalasti käsitettävää, 
se on kaikille avoinna -  niin kuin Jordanilla.
• Ihmisen täytyy etsiä totuuden valoa ja hän kykenee 
sen myös löytämään. Kaikille, jotka ottivat hänet vas
taan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, 
jotka uskovat häneen (Joh. 1:12).

M ikko Salo SCJ 

Giotto: Jeesuksen kaste, www.christusrex.org

Jeesuksen 
pyhän 
sydämen 
maallikoiden 
retretti 
Turussa

Isä Frans Vossin SCJ 
johdolla pe-su 5.-7. maa
liskuuta 2004. Retretti 
alkaa pe klo 19 ja päät
tyy su klo 14. Aiheena 
on “Meidän suurin aat
teemme — Jeesuksen sy
dämen rakkaus” (isä Leo 
Dehon)
Ilmoittautumiset birgit
talaissisarille, Ursininka- 
tu 15a, 20100 Turku, 
puh. 02-2501910. Tie
dustelut Matti Andelin, 
puh. 040-5792426.

Den helige Gilbert av 
Sempringham
Den helige Gilbert föddes 
omkring är 1083 i byn 
Sempringham i Lincoln
shire. Han blev präst.men de 
första ären efter prästvignin- 
gen undervisade han i en 
skola. Hans far hade patro- 
natsrätt tili församlingarna 
Sempringham och Terring- 
ton och han erbjöd sonen 
denna dubbelförsamling är 
1123. Men Gilbert gav störs- 
ta delen av inkomsterna ät 
de fattiga och reserverade 
bara en liten summa för sinä 
nödvändigaste behov. St. 
Gilbert var tili sin natur 
mycket asketisk och det tili 
en sadan grad att omgivnin- 
gen undrade huru man kün
de leva pä sä litet. Fastän 
maten var enkel och knapp 
hade han alltid pä matbordet 
bredvid sin plats en extra tal- 
Irik pä vilken han lade de 
bästa bitarna. Han kallade 
den Jesu tallrik och den ma
ten gick alltid tili de fattiga. 
Det oaktat levde han till 
mycket hög älder. Han var 
vid sin död 106 är. Till hans 
vanor hörde att alltid anv-

ända tagelskjorta, att ta sin 
korta nattvila sittande och 
att tillbringa en stor del av 
natten i bön.

Sina församlingsbor s sjä-

lar skötte han med sadan 
omsorg att de leddes till ett 
heligt och näräpä klosterligt 
liv. Sju unga kvinnor bad 
honom om möjlighet att leva 
helt för Gud och för dem 
byggde han ett hus som ans- 
löts till församlingskyrkan 
St.Andrew i Sempringham. 
Där levde de i strängaste 
klausur = helt inom murar-

na. Men snart kom det flera 
systrar och gavor i pengar 
och jord sä St.G ilbert var 
tvungen att ge systrarna bade 
leksystrar och lekbröder for 
att sköta systrarnas jordbruk. 
Är 1147 vände han sig till Ci- 
teaux för att be abboten över- 
ta klostret. Cistercienserna 
hade inte möjlighet att göra 
det och piven Eugenius 111 
uppmanade St Gilbert att 
själv fortsätta med uppgiften.
I detta skede utvidgade han 
än en gang sin orden genom 
att ge den ett fjärde element: 
reguljära korherrar som skul
le vara kaplaner för systrar
na.

Pä detta sätt grundades 
Gilbertinernas orden, den 
enda medeltida orden som 
gru-ndats i England. Orden 
höll sig helt till England med 
undantag för ett kloster i 
Skottland. När Henrik VIII 
upplöste den hade den 26 
kloster. Systrarna följde 
St.Benediktus regel och kor- 
herrarna St.Augustinus re
gel. Klostren var dubbelklos- 
ter men främst avsedda för

kvinnor, fastän de hade som 
överhuvud en korherre som 
genralföreständare.

Ordens disciplin var 
sträng, stärkt influerad av 
Citeaux. Dens krav pä enkel- 
het i kyrkoinredning och 
gudstjänst gick sä längt att de 
läste korbönen monotont ”i 
en anda av ödmjukhet”.

För ordens bästa var St. 
Gilbert tvungen att själv bli 
ordens första genralförstän- 
dare. Nägot är före sin död 
avsade han sig uppdraget 
emedan han blivit blind och 
alltsä inte kunde ha översyn 
över orden.

Han dog är 1189 och blev 
helgonförklarad är 1202. En 
fransk kung lyckades lägga 
beslag pä hans ben och de lär 
allt fortfarande finnas i kyr- 
kan St. Sernin i Toulouse.

Märta Aminoff
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Paimeneita

Paastokäsky

Helsingin piispan paasto- 
käsky, joka toistaa Pohjois
maiden piispainkokouksen 
suositukset vuodelta 1985. 
Tänä vuonna tuhkakeski- 
viikko on 25. helmikuuta ja 
pitkäperjantai 9.4. Piispan 
paastokirje julkaistaan seu- 
raavassa Fidesissä.

1. Uskovia velvoittaa paasto 
ja liharuoasta pidättyminen, 
abstinenssi, tuhkakeskiviik- 
kona ja pitkänäperjantaina. 
Paastoamisvelvollisuus kos
kee täysi-ikäisiä siihen asti, 
kun he täyttävät 60 vuotta, 
abstinenssi 14 vuotta täyttä
neitä.

2. Perjantaisin jokainen 14 
vuotta täyttänyt täyttää katu- 
musvelvollisuuden esimer
kiksi:

• pidättymällä liha- tai 
jostakin muusta ruoasta,

• pidättymällä alkoholin 
tai tupakan käytöstä tai jos
takin muusta nautinnosta,

• pidättymällä kaikesta 
ruoasta tavallista pidemmän 
ajan; näin säästynyt raha voi
daan lahjoittaa hiippakun
nan Caritas-järjestön kautta 
käytettäväksi hätää kärsivien 
hyväksi,

• omistamalla erityistä 
huomiota perheen yhteiseen 
rukoukseen, osallistumiseen 
pyhään messuun, sakramen
tin palvontaan tai ristintien 
hartauteen,

• antamalla erityistä 
huomiota niille, jotka ovat 
köyhiä, sairaita, vanhuksia 
tai yksinäisiä.

3. Jokainen voi vapaasti vali
ta sen katumuksen harjoitta
misen muodon, jota hän ta
vallisina perjantaina noudat
taa, eikä sen tarvitse aina olla 
sama.

4. Ei ole katsottava synniksi, 
jos joku ei täytä katumusvel- 
vollisuuttaan jonain perjan
taina. Vakava aikomus katu
muksen harjoittamiseen on 
kuitenkin velvoittava.

+ Jözef Wröbel SCJ 
Helsingin piispa

Hänen pyhyytensä 
paavi Joiiannes Paavali ll:n 

viesti paaston aikaa varten 2004

Rakkaat veljet ja sisaret!

1. TUHKAN SIROTTAM INEN on ajatuksia herättävä 
tapa, joka merkitsee pyhän paastonajan alkua. Silloin litur
gia kutsuu uskovia jälleen kerran perusteelliseen kääntymyk
seen ja täyteen luottamukseen Jumalan armeliaisuutta koh
taan.

Tämän vuoden teemana on ”Ja joka minun nimessäni ot
taa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut” 
(Matt. 18:5). Se kutsuu meidät pohdiskelemaan lasten tilan
netta. Jeesus kutsuu heitä tänäänkin luokseen. Hän tekee 
heistä esimerkkejä kaikille, jotka haluavat tulla hänen ope- 
tuslapsikseen. Jeesuksen sanat kutsuvat meitä näkemään, 
kuinka lapsia kohdellaan perheissämme, yhteiskunnassa ja 
kirkossa. He ovat myös se kannustin, jonka avulla voimme 
löytää uudelleen yksinkertaisuuden ja luottamuksen. Näitä 
uskovien täytyy jalostaa seuratessaan Jumalan Poikaa, joka 
jakoi pienten ja köyhien kohtalon. Pyhä Clara Assisilainen 
sanoi mielellään, että Kristus ’’makasi seimessä, eli maan 
päällä köyhänä ja kuoli alastomana ristillä” (Testamentti, 
Fransiskaaniset lähteet, no. 2841).

Jeesus rakasti lapsia aivan erityisesti, koska ”he ovat yk
sinkertaisia, täynnä elämäniloa, spontaanisuutta ja ihmet
telyn täyttämää uskoa” {Angelus-viesti, 18.12.1994). Siksi hän 
toivoo yhteisöjen avaavan sylinsä ja sydämensä lapsille, juu
ri sanoessaan: "]a joka minun nimessäni ottaa luokseen yhden
kin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut” (Matt. 18:5). Las
ten rinnalle Jeesus asettaa "vähäisimmät veljet”: kärsivät, 
puutteenalaiset, nälkäiset ja janoiset, muukalaiset, alasto
mat, sairaat ja vangitut. Toivottamalla heidät tervetulleiksi 
ja rakastamalla heitä -  tai vastaavasti olemalla välinpitämät
tömiä ja halveksuvia heitä kohtaan -  me näytämme suhtau
tumisemme itse Jeesukseen, sillä juuri heissä hän on erityi
sesti läsnä.

2. EVANKELIUMI KERTOO Jeesuksen lapsuudesta Nasa
retin yksinkertaisessa kodissa. Siellä hän oli kuuliainen van
hemmilleen ja hänelle "karttui ikää ja  viisautta; Jumalan ja 
ihmisten suosio seurasi häntä” (Luuk. 2:52). Tulemalla itse lap
seksi hän halusi jakaa inhimilliset kokemuksemme. Hän 
”luopui omastaan”, apostoli Paavali kirjoittaa, ja ”otti orjan 
muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten 
joukossa, hän alensi itsensä ja  oli kuuliainen kuolemaan asti, ris
tinkuolemaan asti” (Fil. 2:7-8). Kun hän sitten 12-vuotiaana 
oli Jerusalemin temppelissä, hän sanoi vanhemmilleen, jot
ka hätääntyneinä etsivät häntä: "Mitä te minua etsitte? Ettekö 
tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?” (Luuk. 2:49). To
dellakin, hänen koko elämäänsä leimasi luottava lapsen 
kuuliaisuus hänen taivaallista Isäänsä kohtaan. "Minun ruo
kani”, hän sanoi, ”on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien 
hänen työnsä päätökseen” (Joh. 4:34).

Julkisen elämänsä vuosina Jeesus usein muistutti, että 
vain ne, jotka tulevat lasten kaltaisiksi pääsevät taivasten val
takuntaan (vrt. Matt. 18:3; Mark. 10:15; Luuk. 18:17; Joh. 
3:3). Hänen puheissaan pienestä lapsesta tulee vaikuttava 
malli opetuslapsia varten, jotka on kutsuttu seuraamaan ju
malallista Mestaria lapsenomaisella sävyisyydellä. ”Se, joka 
nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakun
nassa” (Matt. 18:4).

"Tulla” yhdeksi vähäisimmistä ja "ottaa vastaan” pienet: 
nämä ovat kaksi ulottuvuutta Herran opetuksessa, jota hän 
toistaa meidän aikamme opetuslapsille. Vain se, joka tekee 
itsensä yhdeksi "vähäisimmistä", voi rakastaen ottaa vastaan 
"vähäisimmät” veljemme ja sisaremme.

3. USKOLLISESTI monet uskovat pyrkivät noudattamaan 
tätä Herran opetusta. Haluan tässä mainita ne vanhemmat, 
jotka vapaaehtoisesti ottavat hoitaakseen suuren perheen,

äidit ja isät, jotka -  mieluummin kuin pitävät ammatillista 
menestystä tai uraa korkeimpana arvonaan -  tekevät kaiken 
voitavansa välittääkseen lapsilleen elämän todellista merki
tystä tukevat inhimilliset ja uskonnolliset arvot.

Suurella ihailulla ajattelen myös kaikkia niitä, jotka ovat 
sitoutuneet huolehtimaan huono-osaisista lapsista, ja niitä, 
jotka lievittävät lasten ja heidän perheidensä kärsimyksiä -  
ne ovat seurausta sodasta ja väkivallasta, riittämättömästä 
ruoasta ja vedestä, pakon edessä tapahtuvasta muuttoliik
keestä ja monista maailmamme epäoikeudenmukaisuuden 
muodoista.

Tällaisen suuren jalouden ohessa on kuitenkin sanotta
va sananen myös itsekkyydestä. Sitä osoittavat ne, jotka ei
vät ”ota vastaan” lapsia. On olemassa nuoria, joita aikuisten 
väkivalta on perinpohjaisesti loukannut: seksuaalinen hy
väksikäyttö, pakkoprostituutio, huumeiden myynti ja käyt
tö; lapsityön teettäminen tai lapsisotilaiden käyttö; nuorten 
lasten haavoittaminen eliniäksi perheen hajoamisen takia; 
pienten hyväksikäyttäminen vastenmielisessä elinten ja ih
misten kaupassa. Ja mikä tragedia onkaan AIDS ja sen seu
raukset Afrikassa! Väitetään, että miljoonat ihmiset ovat tä
män vitsauksen kourissa ja että monet heistä ovat olleet tar
tunnan saaneita syntymästään saakka. Ihmiskunta ei voi 
sulkea silmiään näin vastenmielisen tragedian edessä.

4. MITÄ PAHAA ne lapset ovat tehneet, jotka ovat saaneet 
palkakseen tuollaisen kärsimyksen? Inhimillisestä katsan
nosta käsin ei ole helppoa, jos edes ollenkaan mahdollista, 
vastata tähän häiritsevään kysymykseen. Vain usko voi an
taa meille edes ymmärryksen avaimet tässä syvässä kärsimyk
sessä. Tulemalla ”kuuliaiseksi kuolemaan asti, ristinkuolemaan 
asti” (Fil. 2:8) Jeesus otti ihmisten kärsimykset kannettavak
seen ja valaisi ne ylösnousemuksensa kirkkaalla loistolla. 
Kuolemallaan hän voitti kuoleman kertakaikkisesti.

Paaston aikana me valmistaudumme elämään uudestaan 
pääsiäisen salaisuuden, joka levittää toivon valoa koko ole
massaolomme ylle, jopa sen kaikkein hankalimpiin ja ki- 
peimpiin osiin. Pyhä viikko näyttää meille tämän pelastuk
sen salaisuuden pääsiäisen kolmen pyhän päivän ajatuksia 
herättävissä liturgisissa vietoissa.

Rakkaat veljet ja sisaret, aloittakaamme luottavaisina 
paastonajan vaelluksemme. Ravitkaamme sitä hartaalla ru
kouksella, katumuksella ja huolehtimalla vähäosaisista. Ja 
olkoon tämä paastonaika erityisesti aika, jolloin entistä 
enemmän kannamme huolta lasten tarpeista, omissa per
heissämme ja koko yhteiskunnassa, sillä lapset ovat ihmis
kunnan tulevaisuus.

5. KÄÄNTYKÄÄMME JUMALAN PUOLEEN lapsen
omaisella yksinkertaisuudella ja kutsukaamme häntä, niin 
kuin Jeesus opetti meitä Isä meidän -rukouksessa: "Abba",»TIsa .

Isä meidän! Toistakaamme tätä rukousta usein paaston 
kuluessa. Toistakaamme sitä suurella tunteella. Kutsuessam- 
me Jumalaa "Isäksemme” me ymmärrämme entistä parem
min, että olemme hänen lapsiaan, toistemme veljiä ja sisa
ria. Silloin meidän on myös helpompi avata sydämemme 
pienille, noudattaen Jeesuksen kutsua: ”Ja  joka minun nimes
säni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen 
minut” (Matt. 18:5).

Tässä toivossa pyydän teistä jokaiselle Jumalan siunauk
sen, Neitsyt Marian, ihmiseksi tulleen Jumalan Sanan ja 
koko ihmiskunnan äidin esirukousten kautta.

Vatikaanista joulukuun 8. päivänä 2003

Johannes Paavali II
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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 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja 
sopimuksen mukaan.

Pyhän iViarian 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 suom./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 
ruusukkoruk. to 18.00 adoraatio ti, la 18.00-18.30 tai sop. muk. rippitilaisuus.

Turku

Pyhän Birgitan ja  autuaan Hem m ingin 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. Sähköposti ursula@catholic.fi 
Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) PÄÄMESSU kirkossa, to 18.00 
iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messuja adoraatio klo 18.00, paaston aika
na pe ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

N asaretin  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, puolituntia ennen mes
sua ja sopimuksen mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00.

Helsinki

Pyhän Henrikin 
katedraaiiseurakunta

14.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes
su.
15.2. kirkkovuoden 6. su: 9.45 lat/engi,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ruot
siksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu.
17.2. ti 14.00 seniores: messu ja ko
kous.
22.2. kirkkovuoden 7. su: 9.45 lat/esp,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ve
näjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.
25.2. ke 18.00 tuhkakeskiviikon litur
gia.
28.2. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
29.2. paaston 1. su: 9.45 lat/ranska,
11.00 PÄÄMESSU, 10.30 lastenkerho,
12.30 perhemessu, 18.00 iltamessu.

----------------- Diaspora-------------------
Porvoo 15.2.; 21.3. su 16.00 
Tikkurila 22.2.; 28.3. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

10-11.2. ei ole messua kirkossa/pap- 
pienneuvoston kokous
14.2. la 18.30 aattomessu
15.2. kirkkovuoden 6. su: 10.00 mes
su suomeksi, 11.30 messu suomeksi/ 
vietnamiksi, 15.00 messu Lohjalla,
18.30 iltamessu
16.2. ma ei ole messua kirkossa
21.2. la 18.30 aattomessu
22.2. kirkkovuoden 7. su: 10.00 mes
su suomeksi, 11.30 messu saksaksi/ 
Messe auf Deutsch, 18.30 iltamessu
25.2. ke tuhkakeskiviikko (paastonai
ka) 18.30 iltamessu
28.2. la 18.30 aattomessu
29.2. paaston 1. su; 10.00 messu suo
meksi, 11.30 perhemessu (ensikom- 
muunion opetus), 18.30 iltamessu

----------------- Diaspora
Riihimäki 7.2.; 6.3. la 16.30 
Hango
Lohja 15.2. su 15.00 
Karjaa

Turku

Pyhän Birgitan ja  autuaan 
Hemmingin seurakunta

14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 per
hemessu
15.2. kirkkovuoden 6. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.30 Mass in English
17.2. ti 19.00 informaatiokurssi
22.2. kirkkovuoden 7. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 18.30 Mass in English
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.30 mes
su ja tuhkan jakaminen
28.2. la 11.00 katekeesi Porissa, 12.00 
messu Porissa, 14.30 katekeesi Rau
malla
29.2. paaston 1. su: 9.15 mässa pä 
svenska, 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 
Mass in English

Miestenpiiri: iltamessun jälkeen kuu
kauden ensimmäisenä tiistaina

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

9.2-11.2. pappienneuvoston kokous 
Stella Mariksessa, ei ole messuja!
15.2. kirkkovuoden 6. su: 10.30 PÄÄ
MESSU
16.2. ma SCJ:n kokous; maanantaina 
ja tiistaina ei ole messua
19.2. to 14.00 seniorien kokous
21.2. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä 
messu, 14.00 seurakuntaneuvosto
22.2. kirkkovuoden 7. su: 10.30 PÄÄ
MESSU
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 pyhä 
messu ja tuhkan jakaminen
28.2. la 9.45 uskonnonopetus Savon
linnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
29.2. paaston 1. su: 10.30 PÄÄMES
SU, 16.00 messu Kuopiossa

Diaspora
Kitee 12.3.; 2.4.; 7.5. pe klo 18.00 (Ev- 
Lut. kirkko; Kappelintie 4)
Joensuu 13.3.; 3.4.; 8.5. la klo 11.00 
(uskonnonopetus alkaa klo 9.45), (Ort. 
kirkon srk.-sali, Kirkkokatu 32) 
Varkaus 13.3.; 3.4.; 8.5. la klo 16.00 
(Ort. kirkko. Taipaleentie 26)
Mikkeli 14.3.; 4.4.; 9.5. su klo 16.00 
(Ev.-Lut. tuomiokirkon krypta. Savilah
denkatu 20)
Savonlinna 28.2.; 27.3.; 24.4.; 22.5. la 
klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 
9.45), (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11)
Kuopio 29.2.; 27.3.; 25.4.; 23.5. su klo
16.00 (Ort. tuomiokirkon srk.-sali, 
Snellmaninkatu 8)

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

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 mes
su
15.2. kirkkovuoden 6. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 14.00 messu puolaksi
21.2. la la 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
22.2. kirkkovuoden 7. su: 10.30 PÄÄ
MESSU
25.2. ke 19.00 tuhkakeskiviikon mes
su
27.2. pe 18.30 ristintiehartaus, 19.00 
messu
29.2. paaston 1. su: 10.30 PÄÄMES
SU

----------------- Diaspora-------------------

Diaspora ■
Ahvenanmaa 20.3.1a 10.00
Pori 28.2.; 27.3. la 11.00 katekeesi,
12.00 messu
Rauma 28.2.; 27.3. la 14.30 katekeesi

Hämeenlinna (ort. seurakunnan seu
rakuntasali) 7.3. su 15.00 
Kristiinankaupunki 
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 21.2. la
18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 21.2. la
9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)
21.2. la 12.00
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta- 
sali) 21.2. la 16.00

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

12.2. to 18.00 iltamessu
15.2. kirkkovuoden 6. su: 18.00 ilta
messu
19.2. to 18.00 iltamessu
22.2. kirkkovuoden 7. su: 18.00 ilta
messu
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25.2. ke 18.00 tuhkakeskiviikon liturgia
26.2. to 18.00 paastonajan iltamessu
27.2. pe 18.00 ristintien hartaus
29.2. paaston 1. su: 11.00 PÄÄMES- 
SU
4.3. to 18.00 paastonajan iltamessu 

 Diaspora-------------------
Lahti (ort. kirkko) la 14-16 uskonnon
opetus, 6.3., 27.3., 8.5. la klo 16.00 
messu, uskonnonopetus klo 14-16 
Lappeenranta (ort. kirkko) 15.2.,
21.3., 18.4., 16.5. su klo 11.30 messu 
Hamina (Poitsilan seurakuntakoti);
22.2., 28.3., 25.4., 23.5. klo 11.00 mes
su

Uskonnonopetus Kouvolassa; 14.2.,
13.3., 17.4., 15.5. la klo 11-13.00, klo
13.00 pyhä messu
Uskonnonopetus Lahdessa; 6.3.,
27.3., 8.5. la klo 14-16.00, klo 16.00 
pyhä messu

Nasaretin pyhän perheen seu
rakunta

14.2. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
15.2. kirkkovuoden 6. su; 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 17.00 Rovaniemellä
21.2. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
22.2. kirkkovuoden 7. su; 11.00 PÄÄ- 
MESSU, 17.00 messu Torniossa
25.2. ke 18.30 tuhkakeskiviikon mes
su ja tuhkan jakaminen
28.2. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
29.2. paaston 1. su; 11.00 PÄÄMES- 
SU, 17.00 messu Raahessa
4.3. to 19.00 ekumeeninen sanan Ju
malanpalvelus Tuiran kirkossa

------------------Diaspora-------------------
Raahe 29.2. su 17.00 
Rovaniemi 15.2. su 17.00 
Tornio 8.2.; 7.3. su 17.00

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09- 
8557148. Isä Robert de Caluvve on 
sairas, ja l<eskul<sen ohjelma muut
tuu siksi seuraavalla tavalla;
IVIessu talossa sunnuntaisin klo 11.00. 
Messun jälkeen kirkkokahvi. Iltoni- 
maalausta torstaisin ja perjantaisin klo 
10-15. Vierailut maanantaisin, tiistai
sin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 
10-18.

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

Steiia Maris

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

Studium Cathoiicum

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

TAPAHTUMIA

Academicum Cathoiicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, 
Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kai
kille. Möteslokal (om ej annat anges); 
Studium Cathoiicum, Riddareg. 3 b A, 
Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille, öppet för alla.
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; vár kyrka i dag ur lekmannens 
synvinkel. Detta är starten för ett dis- 
kussionforum där man (2-3 gánger om 
áret) kan ventilera aktuella -  även svá- 
ra -  frágor inom samhället och vár kyr
ka. Dr. Heimo Langinvainio lederordet 
denna gang.
Torstaina 18.3. klo 18.30 Sisar Be
nedicta Idefelt kertoo uudesta kirjas
taan “Valo jota seurasin”./Syster Be
nedicta Idefelt berättar om sin nya 
bok “Valo jota seurasin”.
Torstaina 22.4. klo 18.00 Vuosiko
kous, illan esitelmä ilmoitetaan myö- 
hemmin./Ärsmöte, kvällens program 
annonseras señare.
Toukokuussa teemme retken yh
dessä P. Henrikin yhdistyksen kans
sa. Retkestä tiedotetaan myöhem
min. I Maj gör vi en utflykt med St. 
Henriks sällskap. Utflykten annonse
ras señare.

Catholic Students' Club
at St. Henry's Cathedral

Rosary and Holy Mass in Latin and 
English on the following Tuesday eve
nings at 18.00; February 3&17; March 
2&16&30; April 13&27; May 11&25. 
Also; All-night Adoration April 8-9. All 
Catholic students and young adults, as 
well as those interested in the Catholic 
Faith, welcome!
Contact us; Mrs. Pilvi Listo-Tervaport- 
ti, plisto@siba.fi, 040-5296576; or Rev. 
Manuel Prado, manuel.prado@sci.fi, 
09-611643.

Elämän puolesta

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

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiirin keskusteluillat ja ai
heet keväällä 2004;
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.

Maaiiikkofransiskaanit OFS

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

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 seuran vuosikokous 
24.3.2004 Pyhän Henrikin katedraali- 
seurakunnan seurakuntasalissa ilta
messun jälkeen n. klo 19.00. Hallitus. 
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. Varaukset klo 9-11 puh. 09- 
491495/Rita Kaira, 09-2391953/Marja- 
Leena Rautakorpi tai 09-630113/Aisla 
Hentola.

Rakkauden lähetyssisaret

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

Teresa ry

Rakkaat teresasiskot ja -veljet!
Johtokunta toivottaa Teille kaikille

hyvää alkanutta vuotta ja toivottaa 
samalla kaikki tervetulleiksi mukaan 
kevätkauden toimintaan.

Teresat kokoontuvat pääasialli
sesti P. Marian seurakuntasalissa, 
Mäntytie 2, joka kuukauden 1. ja 3. 
tiistai.

Ilta alkaa messun vietolla P. Ma
rian kirkossa klo 18.30. Messua 
edeltää ruusukkorukous klo 18.00 al
kaen.

Jäsenmaksun (suuruus pääte
tään vuosikokouksessa) voit vaivat- 
tomimmin maksaa suoraan rahas
tonhoitajalle kokousilloissa, tällöin ei 
synny pankkikuluja maksajalle eikä 
yhdistykselle. Toki voit maksaa myös 
pankin välityksellä, tili on 127130- 
82960, saajana Teresa ry.

Tiistai 17.2.2004 T y ö i l t a .  
Teresat rakentavat näyttelyn toimin
nastaan tämän vuoden hiippakunta- 
päiville; työillassa aloitamme näytte
lyn suunnittelun ja toteutuksen.

Tiistai 2.3.2004 Y h te in e n  
kulttuuri-ilta teatterin, filmin tai näyt
telyn merkeissä. Ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin; Teresa ry sponsoroi 
osan kustannuksista.

Tiistai 16.3.2004 Esitelmäil- 
ta. "Jokilaivan kapteenina”, isä Kazi
mierz kertoo elämästään ennen pap
peutta.

Lauantai 20.3.2004 K irp p u to 
rin pystytys klo 13.00 -17.00 F. Mari
an seurakuntasalissa

Sunnuntai 21.3.2004Kirpputori- 
myyjäiset klo 11.15 -14.30.

Tiistai 6.4.2004 K r i s m a - 
messu P. Henrikin katedraalissa klo 
18

Tiistai 20.4.2004 T y ö i l t a ;  
50-vuotisjuhlanäyttelyn valokuvako
koelman, julisteiden yms. valmistelu 
hiippakuntapäivään.

Tiistai 4.5.2004 Teresojen 
kevätjuhla.

Teresa ry on Helsingin molempien 
katolisten seurakuntien yhteinen yh
distys. Toimimme pääkaupunkiseu
dulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Mari
an seurakuntien karitatiivisen työn 
hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joi
den tuotosta luovutamme kirkkoher
rojen annettavaksi avustuksia van
husten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, 
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yh
distyksellä on myös tärkeä tehtävä 
katolisen identiteetin vahvistamises
sa ja sen vuoksi esitelmä-ja keskus
teluillat muodostavat laajan osan toi- 
m i nnas t amme.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
3.3.2004-24.3.2004 on toimitetta
va viimeistään 17.2.2004 mielui
ten sähköpostitse osoitteeseen

info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistos
ta kopio itselläsi!
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Paimenelta

Piispamme saarna 
sääntökunta la ¡Sten päivänä 1.2.

Rakkaat sääntökuntalaiset ja 
rakkaat seurakuntalaiset

Vietämme tänään Her
ran temppeliin tuomisen 
juhlaa. Se ei ole kirkkovuo
den suurimpia juhlia, mutta 
katolisessa kirkossa sillä on 
kuitenkin erityinen merki
tys. Se on Jumalalle pyhite
tyn elämän juhla. Se on siis 
sääntökuntalaisten juhla.

Sääntökuntalaiset voisi
vat tietenkin elää samalla ta
valla kuin muutkin kristityt, 
siis perheyhteydessä ja omaa 
ammattiaan harjoittaen. Kui
tenkin he ovat Jumalan kut
susta valinneet sääntökunta- 
elämän, mikä merkitsee Jee
sukselle Kristukselle vihkiyty
mistä ja sillä tavalla hänen 
seuraamistaan. Hänen elä
mäntavastaan ja opetukses
taan he löytävät esikuvan ja 
konkreettisen suunnan elä
mälleen.

Jumalalle vihkiytyneitä 
on ollut jo ennen Jeesuksen 
syntymää samoin kuin hä
nen aikanaankin. Tänään 
kuulimme evankeliumissa 
profeetta Hannasta. Lyhyen 
avioliitossa eletyn ajan jäl
keen Hanna jäi leskeksi eikä 
’’poistunut temppelistä min
nekään, vaan palveli Jumalaa 
yötä päivää paastoten ja 
rukoillen”(Lk 2:36-37). Täy
dellistä Herralle vihkiytymis
tä näemme myös opetuslas
ten parissa. He olivat totel
leet hänen sanojaan -  ’’Seu
raa minua” (Lk 5:27) -  ja jät
täneet kaiken, myös per
heensä, ja seuranneet häntä.

Kirkon historiassa monet 
kristityt, sekä miehet että nai
set, ovat tehneet samoin. He 
ovat eläneet vain Jumalaa, 
hänen kirkkoaan ja toisia ih
misiä varten. Tämän elämän
tavan aloitti omalla erikoisel
la tavallaan ensimmäisenä 
munkkina pidetty pyhä An
tonius. Voimme lukea hänen 
elämänkerrastaan kuinka 
hän teki päätöksensä:

"Vanhempien kuoleman 
jälkeen Antonius jäi yksin 
pienen sisarensa kanssa [...] 
ja hän ryhtyi huolehtimaan 
talosta ja sisarestaan. Eräänä 
päivänä vajaat kuusi kuu
kautta vanhempien kuole
man jälkeen hän meni ta
pansa mukaan kirkkoon. 
Matkalla hän mietiskeli mie
lessään, miksi opetuslapset 
olivat jättäneet kaiken ja seu
ranneet Herraa, ja miksi 
Apostolien teoissa mainitut 
kristityt olivat myyneet kai
ken omaisuutensa ja tuoneet 
saamansa rahat apostolien 
jalkojen juureen.[...]

"Ajatellen näitä asioita

hän astui sisälle kirkkoon, ja 
sattui niin, että silloin juuri 
luettiin evankeliumia. Hän 
kuuli Herran sanat rikkaalle 
miehelle: "Yksi sinulta vielä 
on tekemättä. Myy kaikki, 
mitä sinulla on ja anna rahat 
köyhille, niin sinulla on aar
re taivaassa. Tule sitten ja 
seuraa minua.” [...] Antonius 
lähti heti kirkosta ja lahjoitti 
kyläläisille sen, mitä hän oli 
saanut perinnöksi vanhem
miltaan.!...] Hän jakoi lähes 
kaiken köyhille ja jätti vain 
pienen osan itseään ja sisar
taan varten. Kun hän sitten 
tuli jälleen kirkkoon, hän 
kuuli Herran sanovan evan
keliumissa: "Älkää huolehti
ko huomispäivästä!”

"Antonius lähti heti ulos 
ja lahjoitti vielä loputkin 
omaisuudestaan kyläläisille 
[...] Tämän jälkeen hän omis

tautui elämänsä pyhittämi
selle ja harjoitti tarkkaavai
sesti askeettista elämää (...] 
Hän rukoili alituisesti, koska 
oli oppinut, että pitää rukoil
la lakkaamatta. [...] Kaikki 
kylän asukkaat ja muut hyvää 
rakastavat ihmiset, joiden 
kanssa hän oli tekemisissä, 
kutsuivat häntä Jumalan ys
täväksi, koska he näkivät mil
lainen ihminen hän todella 
oli. Toiset kutsuivat häntä 
pojakseen ja toiset taas vel
jekseen.” (Athanasius: Aus 
der Lebensbeschreibung des 
heiligen Antonius. Luku 24; 
PG 26, 842-846. Kalevi V u o  
reiän käännöstä mukaillen.)

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Tämä kertomus pyhästä An- 
toniuksesta on vain yksi esi
merkki elämästä, joka on 
omistettu Jumalalle. Tälle 
vihkiytymiselle ja elämälle

on kuitenkin monia eri mah
dollisuuksia.

Sääntökuntalaisten elä
mässä voimme nähdä mitä 
merkitsee kokonaan Jumalal
le omistautuminen. Se ilme
nee sääntökuntaan kuulumi
sena ja kolmena lupauksena: 
kuuliaisuuden, köyhyyden ja 
puhtauden lupauksena. Jot
kut sääntökuntalaiset teke
vät vielä neljännen lupauk
sen. Esimerkiksi jesuiittavel- 
jet saattavat tehdä erityisen 
kuuliaisuuden lupauksen 
paaville. Uskollisuus kirkolle 
ja pyhälle isälle on ilmaus 
heidän rakkaudestaan Juma
laan.

Mistä lupauksen antami
sessa on kysymys? Ensiksikin 
se on Jumalan kunnioitta
mista. Raamatussa lupaus 
esitetään hyvänä tekona. 
Vanhassa testamentissa lupa

us mainitaan usein. Psalmis
sa 76 kehotetaan tekemään 
lupaus Herralle Jumalalle ja 
pitämään se. Myös pyhä Paa
vali teki lupauksen, luulta
vasti kiitollisena Korintissa 
hyvin edenneestä lähetys
työstä. (Apt 18:18).

Sääntökuntalaisten teke
mät lupaukset ovat antautu
mista. Niillä he lahjoittavat 
Jumalalle jotain sellaista, mi
hin heitä ei velvoiteta, mutta 
minkä he tekevät vapaasta 
tahdostaan, rakkauden il
maisuna Jumalalle. Näiden 
lupausten arvo on ensi sijas
sa siinä, että Jumalalle ei luo
vuteta jotain arvokasta esi
nettä, rahaa tai omaisuutta -  
tai jotain omasta ajasta. Lu
pausten arvo on siinä, että 
niissä sääntökuntalaiset an
tavat Jumalalle itsensä, koko 
elämänsä. Jumalalle anne
taan siis se, mikä on jokaisel
le ihmiselle kaikkein arvok
kainta.

Sääntökuntalaiset ovat 
tärkeä osa kirkon perustusta. 
Rukoillen ja usein myös uh
rautuen ja omastaan luopu
en he anovat m uille ihmisil- 
le kääntymistä ja ikuista pe
lastusta. He antavat todistuk
sen hengellisestä elämästä, 
he toimivat katekeettoina ja 
johtavat liturgiaa. He autta
vat muita ymmärtämään us
kontunnustuksen sisältöä ja 
moraalisia vaatimuksia sekä 
elämään niiden mukaan. He 
ovat vanhempien apuna, 
kun nämä kasvattavat omia 
lapsiaan. He ahkeroivat lau- 
peudentyössä ja vierailevat 
yksinäisten, vanhusten ja sai
raiden luona. He toimivat 
erilaisissa kirkon työtehtävis
sä ja hyvin usein ilman kor
vausta. Ilman sääntökunta- 
laisia kirkko ei voisi täyttää 
tehtäväänsä yhtä hyvin, var
sinkaan silloin, kun kirkko 
on niin pieni ja köyhä kuin 
meidän täällä tai kirkot mo
nessa lähetysmaassa.

Haluan tässä juhlassa kiit
tää sydämellisesti kaikkia 
sääntökuntalaisiamme siitä, 
että he ovat antautuneet Ju
malalle ja tekevät työtä hiip
pakunnassamme. Toivon sa
malla, että he voivat Jumalan 
avulla pysyä uskollisina kut
sumukselleen, kirkolle, evan
keliumille ja pyhälle isälle. -  
Teidän käsissänne ja rukouk- 
sienne varassa on monien 
ihmisten pelastuminen. Aa
men.

+ Jözef W röbel SCJ 
H elsingin piispa
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Artikkeleita

Bror Bäckström:
Uusi kilta jatkaa vanhoja perinteitä

Vastikään perustettu 
Kaikkein pyhimmän 
sakramentin kilta saattaa 
hyvinkin olla elvyttämäs
sä ennen reformaatiota 
täälläkin vallinnutta pe
rinnettä.

’’Uskon, että killat 
ovat toimineet eri paikka
kunnilla, ja edeltäjäni on 
todennäköisesti vaikutta
nut jossain Turussa 
päin”, sanoo sakramentti- 
killan puheenjohtaja, par- 
turimestari Bror Bäck
ström.

’’Killan paluu on ollut ilmas
sa aiemminkin, mutta yleis
vikaari Tuom o T . Vimpari 
toi sen nyt määrätietoisesti 
Euroopasta takaisin Suo
meen”, Bäckström sanoo.

’’Katolinen kirkko on 
Suomessa ollut reformaation 
jälkeen melko hiljainen kirk
ko, niin näkyvyydeltään kuin 
yhteiskunnallisestikin, ja 
niin ei minun mielestäni pi
täisi olla.”

Bäckström toteaa kuiten
kin, että Sakramenttikillan 
toiminnan lähtökohta on 
hyvin selkeästi kesäkuussa 
vietettävän Kristuksen py
hän ruumiin ja veren juhlan 
eli Corpus Christin järjestä
minen, mikä ei ole lainkaan 
vaatimaton tehtävä. Bäck
ström innostuu kuvailles
saan tapahtumaa, joka on 
katolisissa maissa hyvin juh
lava ja näkyvä.

Juhla, josta 
kirkko 
tunnetaan

’’Seurakunta tulee killan joh
dolla kadulle. Siellä on orkes
teri, ja piispa pitää käsissään 
pyhää sakramenttia katoksen 
alla, jota killan jäsenet kan
tavat”, Bäckström maalailee 
katukulkueen etenemistä.

"Ihmiset näkevät, että ka
tolinen kirkko viettää suurta 
juhlaa. Kierrämme silloin 
ensimmäistä kertaa Tehtaan
kadun, Raatimiehenkadun 
ja Puistokadun ja palaamme 
sitten Pyhän Henrikin auki
olle.”

Samana päivänä järjeste
tään ehkä myös lounas jossa
kin paikallisessa ravintolassa, 
elementti, joka varmasti osal
taan luo yhteisöllisyyden 
henkeä. Illalla killan jäsenet 
kokoontuvat vielä omaan 
avec-päivällis tilaisuuteensa.

Ensimmäinen juhla viete
tään vielä hiukan matalam
malla profiililla, mutta Cor
pus Christistä on tarkoitus 
kehittää elävä tapahtuma.

joka juurtuu suomalaiseen 
juhlakalenteriin.

Kilta ei ole 
massaliike

Juhlasta kehittyy toivon mu
kaan suosittu tapahtuma, 
mutta sakramenttikillasta ei 
ole tarkoitus tehdä massalii
kettä. Perinteisesti killan jä
senet ovat naimisissa olevia 
miehiä. Killan kappalaisena 
toimii isä Vimpari. Bäck
ström ei koe perinnettä mil
lään muotoa ahtaaksi.

"Katolinen perinne on 
päinvastoin hyvin lähellä sy
däntäni, myös tässä muodos
sa. On tärkeää, että elämme 
siinä jatkumossa.”

Corpus Christin järjestä
misen lisäksi kiltalaiset t«- 
paavat toisiaan pyhässä mes
sussa ja päivällisillä. Bäck
ström toivoo, että siitä tulee 
yksi niistä kirkon piirissä toi
mivista yhteisöistä, joiden 
piirissä käydään keskustelua 
ajankohtaisista asioista. Ne 
antavat osaltaan kirkolle kos
ketuspintaa yhteiskuntaan ja 
lisäävät kirkon herkkyyttä 
kuulla ajan ääniä.

"Mielestäni kirkko tarvit
see tällaista kosketuspintaa. 
Olen parturimestari, ja julki- 
katolilaisena keskustelen pal
jon ihmisten kanssa, taval
laan toimin venttiilinä siihen 
suuntaan", Bäckström miet
tii.

On aika tulla 
esiin

"Siinä tulee oikoneeksi ih
misten käsityksiä kirkosta, 
jos taas toisaalta on syntynyt 
sellainenkin mielikuva, että 
kirkon ymmärryksessä suo
malaista kulttuuria kohtaan 
on kehittämisen varaa.”

Bäckström toteaa, että 
suomalaisuuden hyvät puo
let on tunnustettava. Muu
ten kirkon tie täällä on oleva 
kovin kivinen. Bäckström ei 
nimittäin alkuunkaan sulata 
sitä, että kirkon jäsenmäärä 
Suomessa on jäänyt jonne
kin 8000 rekisteröidyn kato
lilaisen tietämiin. Onhan se 
tuplautunut 1980-luvulta, 
mutta on silti mitätön. Alle 
sadantuhannen jäsenmää
rään emme saa olla tyytyväi
siä, Bäckström linjaa.

"Meidän on aika tulla 
esiin. Suomalaisten hengelli
syyden kaipuu on suuri, ja 
katolinen kirkko on se, jolla 
on tähän kaipuuseen vas
taus”, Bäckström sanoo.

"Olen peruskatolilainen, 
jolla on monista käytännön 
asioista oma mielipide, mut-

"Meidän on aika tulla esiin. Suomalaisten hengellisyyden kaipuu on suuri, ja katolinen kirkko on se, jolla on tähän 
kaipuuseen vastaus”, Bäckström sanoo.

ta teologialla minä en speku
loi. Raamattu, traditio ja 
kirkkoisät ovat kirkon opin 
perusta, ja se riittää minulle: 
minä hyväksyn koko paketin. 
Kirkon helmassa on hyvä 
olla.”

Mistä siis aloittaa? Bäck
ström korostaa luonnollises
ti jokaisen omaa vastuuta kir
kon vahvistamisessa. Seura
kunnassa jos missä pätee: se, 
joka antaa, myös saa toimin
nasta paljon. Kaikki elemen
tit ovat nyt koossa, ensi ker
taa reformaation jälkeen: yh
teys ennennäkemättömän 
yhtenäiseen Eurooppaan, ta
lous, lain tuki -  se voima on 
nähtävä. Mutta miten näkyä

ulospäin?

Taiteiden yönä 
esiin

”01en ajatellut, että taitei
den yö on loistava tilaisuus 
tarjota hengellistä ravintoa. 
Aika on siihen enemmän 
kuin kypsä”, Bäckström sa
noo.

"Kahvitarjoilua kirkon 
edustalla, se on kuin kutsu 
lämpimästi valaistuun kirk
koon, jonka rukous ja kaunis 
musiikki täyttävät.”

Ja messu, se on Bror 
Bäckströmille koko uskon
elämän ydin. Kaikki muu on 
loppujen lopuksi vähemmän

tärkeää, taiteiden yönäkin.
“Katolisessa kirkossa on 

valtava rukouksen voima. Ih
miset tulevat kirkkoon rukoi
lemaan rukoilemaan pyhän 
sakramentin äärelle. Ruko
uksen henki jää kirkkoon sa
malla tavalla kuin graniitti, 
jota ihmiset vuosisadasta toi
seen koskettelevat, tulee sile
äksi ja kauniiksi”, Bäckström 
sanoo.

“Niin kirkkokin puhutte- 
lee ihmistä. Ei tarvitse kuin 
mennä käymään vanhaan 
kirkkoon, niin aistii sen, että 
ihmisten rukoukset ovat täyt
täneet sen niin ilossa kuin 
ahdistuksessakin."

O lli O rkoneva
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Artikkeleita

Pyhän Henrikin juhla Roomassa:
Ekumenian merkeissä

Paavillisen kristittyjen yk
seyden edistämisen neu
voston puheenjohtajan, 
kardinaali Walter Kaspe
rin kutsumana kävivät 
tänä vuonna Helsingin 
evankelis-luterilainen  
piispa Eero Huovinen ja 
oman hiippakuntamme 
piispa Jözef Wrobel SCJ 
Roomassa viettääkseen 
yhdessä Suomen aposto
lin piispa Henrikin juhlaa 
Santa Maria sopra Miner
van kirkossa.

Tässä dominikaaniveljien 
hoitamassa kirkossa on py
hälle ruusukkolle omistettu 
kappeli, johon vuodesta 
1985 lähtien suomalaiset 
ovat kerran vuodessa ko
koontuneet Pyhän Henrikin 
juhlalliseen messuun. Kap
peli on noin sata vuotta sit
ten kaunistettu italialaisen 
markiisin avustuksella, jolla 
oli suomalainen aviopuoliso: 
Irma Castren. Kappelin sei
nällä on laatta, joka kertoo 
tästä. Äsken poisnukkunut 
suuri ekumeenikko Inga-Bri- 
ta Castren on samasta suvus
ta. Joka vuosi kappelissa vie
tetään joko katolista eukaris
tiaa tai evankelis-luterilaista 
jumalanpalvelusta, mutta 
tehtävät on aina ekumeeni
sesti jaettu niin, että liturgi
an viettäjä on aina toinen 
kuin saarnaaja. Tänä vuonna 
saarnavuorossa oli Eero 
Huovinen ja oma piispamme 
Jözef vietti pyhän messun.

Pyhän Henrikin juhlaa 
varten Helsingistä Roomaan 
oli saapunut myös 40 laula
jaa käsittävä Pyhän Cecilian 
kuoro. U lrika Bergrothin 
johdolla se huolehti kauniis
ti musiikista messun aikana. 
Kuoro lauloi vierailunsa ai
kana myös muissa tilaisuuk
sissa taitavasti ja kaunisti

Suomalaisen ekumenian edistäjät Roomassa.

sekä ruotsiksi että suomeksi 
ja latinaksi. Messun lopuksi 
kaikui iloisesti kirkon hol
veissa keskiaikainen Ramus 
virens olivarum -laulu Piae 
Cantiones -  lauluko koelmas- 
ta. Siinä kiitetään Jumalaa 
siitä, että kristinusko tuli 
Suomeen ja ihmiset tulivat 
katolisiksi.

Eero Huovinen muistutti 
saarnassaan ristinmerkin

merkityksestä kristinuskon 
oleellisimpana ja kalleimpa- 
na tunnusmerkkinä sekä kir
kon liturgiassa että meidän 
henkilökohtaisessa hengelli
sessä elämässämme. Hän otti 
pois pelon ristinmerkin teke
miselle muistuttamalla siitä, 
että jopa Martin Luther ke
hotti seuraajiaan tekemään 
sen aamurukouksena.

Juhlamessun jälkeen bir-

Paavi Johannes Paavali II tervehti 
suomalaista ekumeenista delegaatiota
Rakkaat ystävät Suomesta! 
Jälleen kerran saan toivot
taa Roomassa vierailulla 
olevan ekumeenisen dele
gaationne luokseni pyhän 
Henrikin, Suomen suoje
lijan juhlapyhänä. Tämän 
kristittyjen ykseyden ruko
usviikon yhteydessä halu
an ilmaista kiitollisuuteni 
niistä ekumeenisista edis
tysaskeleista, joita katoli
laiset ja luterilaiset ovat

tehneet yhteistä vanhurs- 
kauttamisasiakirjaa seu
ranneiden viiden vuoden 
aikana. Lupaava merkki 
tästä edistyksestä polul
lamme kohti täyttä ja nä
kyvää ykseyttä on ollut 
myös uuden vuoropuhe
lun aloittaminen Suomen 
ja Ruotsin luterilaisten ja 
katolilaisten välillä. Toi
von, että kommuunio-spit- 
ritualiteetti yhä enemmän

leimaisi luterilaisten ja ka
tolilaisten keskinäisiä suh
teita: siinä nimittäin näky
vät ne kirkollisen elämän 
piirteet, jotka he jo jakavat 
keskenään ja jotka vahvis
tavat heidän yhteistä ru
koustaan ja todistustaan 
Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista. - Kaikille 
teille pyydän sydämellises
ti Jumalan runsasta siuna
usta. KATT

gittalaissisarten yleisabbedis- 
sa äiti Tekla Famiglietti 
OSSS kutsui kaikki läsnäole
vat pyhän Birgitan taloon 
Piazza Farnesella. Siellä sisa
ret tarjosivat kokojoukolle 
upeat kirkkokahvit, puheita 
pidettiin ja lahjoja vaihdet
tiin. Kuoro esitti Lars Wick- 
strömin nimenomaan tätä 
tilaisuutta varten säveltämän 
Birgittabön-laulun, jonka 
kertosäkeen laulamiseen 
kaikki vieraat osallistuivat 
reippaasti: “Visa mig vägen 
och hjälp mig att vandra 
den.”

Saman päivän aamuna 
ryhmämme kävi kardinaali 
Walter Kasperin luona eku- 
menianeuvoston tiloissa Via 
della Conciliazionen varrel
la. Tämän kerran Suomen 
”edustajajoukkoon” kuului
vat paitsi kaksi Helsingin 
piispaa myös rouva Anja- 
Tuulikki Huovinen, teologi 
Matti Repo sekä piispa Huo
visen sihteeri Jari Jolkkonen. 
Katolisesta kirkosta mukana 
oli piispamme lisäksi allekir
joittanut.

Vaikka ryhmämme oli 
pieni, meidät vietiin suu

reen, juhlalliseen neuvottelu- 
saliin, jossa kardinaali otti 
meidät sydämellisesti vas
taan yhdessä kardinaalin tär
keimpien avustajien, mm. 
neuvoston sihteerin piispa 
Brian Farrellin LC ja toimis
topäällikön mons. John  A. 
Radanon kanssa.

Kardinaali muisteli läm
pimästi antoisaa matkaansa 
Suomeen viime syksyllä Bir- 
gitta-vuoden yhteydessä, ja 
piispa Jözef ilmaisi hartaan 
toivomuksensa, että ekume
niassa päästäisiin eteenpäin 
tekemällä työtä "molemmis
sa päissä”, niin kuin Vanhan 
testamentin kertomuksessa 
tunnelista Siloan lammikol
le. Eero Huovinen puhui 
kasteen sakramentin merki
tyksestä ja Herramme läsnä
olosta ehtoollisessa. Luteri
laisten kirkkojen maailman
liiton varapuheenjohtajana 
Huovisen sanoja pidettiin 
tietysti tavallista suuremmas
sa arvossa.

Tapaamisen jälkeen käve
limme suoraan Vatikaaniin, 
jossa paavi Johannes Paavali
II otti meidät vastaan. Iloit
simme suuresti havaittuam-
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me pyhän isän olevan suh
teellisen hyvässä kunnossa. 
Paavi vastasi lyhyesti piispa 
Huovisen puheeseen ja muis
teli sen jälkeen elävästi mat
kaansa Pohjoismaihin kesä
kuun alussa vuonna 1989. 
Hän muisti vielä Helsingin 
tuomiokirkonkin, josta piis
pa Huovinen antoi hänelle 
kuvakirjan. Paavi sanoi vilpit
tömästi uskovansa, että hä
nen matkansa oli edistänyt 
ekumeniaa Pohjoismaissa.

Tässä tilaisuudessa kätel- 
lessäni itse paavia sain kiittää 
häntä uudesta pyhää eukaris
tiaa käsittelevästä kiertokir
jeestä Ecclesia de Eucharis- 
tia. Annoin hänelle samalla 
Katolisen tiedotuskeskuksen 
toimittaman suomenkielisen 
käännöksen, jonka paavi otti 
iloisesti vastaan. Lopuksi 
saimme paavilta siunauksen 
kansallemme, ekumenialle ja 
hiippakunnillemme, sairail
le, perheillemme ja itsellem
me.

Pyhän Henrikin juhlalli
suuksien ohella vierailumme 
Roomassa oli täpötäynnä 
muita mielenkiintoisia ja 
muistiin painuvia tapahtu
mia ja tapaamisia. Ryhmäm
me sai asua pyhän Birgitan 
talossa Piazza Farnesella, ja se 
oli suuri elämys kaikille. Talo 
sijaitsee keskeisellä paikalla 
lähellä sekä Pietarinkirkkoa

että Forum Romanumia, 
Trastevereä ja Rooman van
himpia kaupunginosia. Bir
gittalaissisaret huolehtivat 
hyvin siitä, että olimme aina 
pyhiinvaelluskuntoisia. Kä
vimme myös Vatikaanin mu
seossa rouva Huovisen asian
tuntevalla opastuksella. Ihai
limme erityisesti sikstiiniläis- 
kappelissa olevia Michelan
gelon kauniisti entisöityjä 
seinämaalauksia.

Pääsimme yhtenä iltana 
konserttiin, joka järjestettiin 
pyhän isän jo 25 vuotta jat
kuneen paaviuden kunniak
si. Paavi itse oli läsnä. Hänen 
vieressään istuivat Rooman 
juutalaisen ja islamilaisen 
yhteisön edustajat. Tilaisuu
den aiheena oli myöhästynyt 
kiitollisuudenosoitus paavil
le arvokkaasta työstä maail
man rauhan puolesta. Paavi 
piti lyhyen puheen, Jossa hän 
korosti, että ’’rakkaus voittaa 
kaikki esteet: se saa erämaas
sakin oikeudenmukaisuu
den ja rauhan kukoista
maan”.

Myös Suomen Italian 
suurlähettiläs Alec Aalto kut
sui meidät lounaalle virka- 
asuntoonsa. Sen jälkeen tu
tustuimme Villa Lanteen, 
Suomen kulttuuri-instituut- 
tiin Gianicolo-kukkulalla. 
Sancta Cecilia -kuoron laula
essa antaumuksella mm.

Maamme-laulun saimme 
ihailla kaunista näkymää 
kaupungin ylle. Vierailun vii
meiseltä päivällä kuoro sai 
myös tilaisuuden laulaa paa
ville Ave Marian suuressa au- 
dienssisalissa ja yhdessä hä
nen kanssaan he pääsivät va
lokuvaan. Lopuksi kardinaa
li Kasper kutsui suomalaiset 
jäähyväislounaalle omassa 
virka-asunnossaan. Puheis
saan kaikki olivat samaa 
mieltä: kristittyjen ykseydes
sä on ennen kaikkea kysymys 
siitä, kuinka me kaikki voim 
me entistä syvemmin kään 
tyä Kristuksen puoleen, ym 
märtää hänen ilosanomaan 
sa ja yhdessä seurata häntä 
Pyhässä Hengessä.

Kardinaali Walter Kaspe
rin vaakunan tunnuslause 
kuuluu: ’’Veritas in Carita- 
te”, eli ’’Totuus rakkaudes
sa”. Meidän erinomaisen py
hiinvaelluksemme päätteeksi 
kardinaalin sihteeri Matthias 
Türk, joka koko vierailun 
ajan oli toiminut apunam
me, vei meidät lentokentälle 
-  sopivasti Vatikaanivaltioon 
rekisteröidyllä pikkubussilla.

Isä Frans V oss SCJ

Piispa Eero Huovinen 
ristinmerkin merkityksestä 
luterilaisille

“Ristinmerkki on kristillisen mkon ytimekkäimpiä ja havain
nollisimpia symboleja. Kristuksen ristinkuoleman muistoksi me 
käytämme ristinmerkkiä niin kirkon liturgisessa elämässä kuin 
omassa henkilökohtaisessa hengellisessä elämässämme.

Monet Suomen luterilaiset ovat kauan uskoneet, että ris
tinmerkin tekeminen on roomalaiskatolinen tapaa. Vielä 
1900-{uvi4n puolivälin jälkeen ajateltiin, että ristinmerkin te
keminen on tekopyhää ja  ulkokultaista menoa, johon vakavan 
luterilaisen ei pidä syyllistyä.

Ristinmerkin vierastaminen ei kuitenkaan ollut uskonpuh
distuksen ja  Martti Lutherin syytä. Vasta valistuksen aikana 
SMomen luterilaisessa kirkossa erkaannuttiin liturgisesti rik
kaasta symbolikasta. Kun Martti Luther Vähän Katekismuk
sen aamu- ja  iltarukousten alussa kehotti rukoilijaa aluksi siu
naamaan itsensä pyhällä ristinmerkillä, tämä muutettiin suo
malaisissa käännöksissä kehotukseksi panna kädet ristiin, hyvä 
tapa tietysti sekin.

Kasteen sakramentin yhteydessä tehty ristinmerkki on säi
lynyt Suomessa läpi vuosisatojen, vaikka sitä välillä tosin pi
dettiin ns. ehdonvallan asiana (res adiaphora). Ruotsin kirkos
sa ristinmerkki poistettiin 1800-luvun alussa, mutta on jälleen 
tehty mahdolliseksi.”

Teksti on katkelma piispa Eero Huo
visen pyhän Henrikin päivänä Roo
massa pitämästä saarnasta

Kardinaali Kasper toiveikas vaikeuksista huolimatta

Ekumenia: nykienkin eteenpäin
Paavillisen kristittyjen yksey
den edistämisen neuvoston 
puheenjohtaja, kardinaali 
Walter Kasper johti ekumee
nisen viikon päätöstapahtu- 
maa Rooman Pyhän Paava
lin basilikassa tammikuun 
lopulla toiveekkaassa mutta 
maltillisessa hengessä. Kardi
naalin mukaan viimeisten 10 
vuoden aikana on "huolimat
ta silloin tällöin esiintyvästä 
uupumuksesta tehty myös 
monia suuria edistysaskelei
ta". Ja ennen kaikkea "meistä 
on tullut ystäviä", kardinaali 
korostaa.

Rukousviikon teema oli 
tänä vuonna: "Rauhani minä 
annan teille." "Tämän rau
han sanoman tärkeyden 
edessä", Walter Kasper tote
si, "sydämemme täyttyvät ki
vusta ja häpeästä, koska 
kuva, jonka maailma ja jopa 
kirkkomme näyttävät meille, 
on kovin erilainen".

Kirkon hajaannuksesta 
huolestunut kardinaali jat
koi: "Emme voi teeskennellä, 
että kaikki on hyvin. Joskus 
voimme havaita ekumeenis
ta väsymystä, merkkejä uu
desta konfessionalismista,

Myös kardinaali Kasper sai nauttia birgittalaissisarten yleisabbedissan äiti Tekla Famigliettin OSSS ekumeenises
ta vieraanvaraisuudesta.

yrityksistä estää yhteistä yk
seyden matkaamme toteutu
masta. Ja juuri kun olemme 
päässeet yli joistakin vanhois
ta meitä erottaneista ongel

mista, uusia tulee esiin, var
sinkin etiikassa."

"Pelkästään inhimilliseltä 
kannalta katsottuna näem
me paljon syitä huoleen ja

epätoivoon", kardinaali tote
si, mutta vakuutti samalla, 
että kristittyjä leimaa toivo 
eikä heidän ole syytä antau
tua epätoivoon.

'Vatikaanin II kirkollisko
kous korosti, että ekumeeni
nen liike on Pyhän Hengen 
synnyttämä. Ja kun Jumalan 
Henki aloittaa jotakin, hän 
saattaa sen myös päätök
seen", Kasper rohkaisi lopul
ta ekumeenista kuulijakun
taansa. Hän toi vielä mieliin 
pyhän isän sanat viime vuo
delta: "On minun suuri toi
veeni, että Rooman kirkko, 
jolle Kaitselmus on osoitta
nut ainutlaatuisen 'johtoase
man rakkaudessa', voisi yhä 
selvemmin tulla veljellisten 
ekumeenisten suhteiden 
malliksi."

Vatikaani on osallistunut 
kristittyjen ykseyden rukous
viikkoon virallisesti vuodesta 
1966 alkaen. Silloin oli kulu
nut vain kaksi vuotta kirkol
liskokouksen ekumeniadek- 
reetin hyväksymisestä ja paa
vi Paavali VLn ekumeenises
ta rukoushetkestä Jerusale
min patriarkan Athenegoras 
I:n kanssa, jossa pyydettiin 
Jeesuksen sanoin: "että he 
kaikki olisivat yhtä" Ooh. 
17:22).

KATT/Zenit
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IN MEMORIAM  
Konserttimestari Irma Nissinen-Kaasalainen

Turun kaupunginorkesterin entinen kon
serttimestari Irma Nissinen-Kaasalainen kuo
li itsenäisyyspäivänä 6.12.2003 Turussa. Hän 
oli syntynyt 18. huhtikuuta 1910 Hangossa.

Pitkän elämänsä aikana Irma Nissinen 
joutui näkemään kaikki maatamme kohdan
neet sodat viime vuosisadan aikana. Pikkutyt
tönä hän katseli sotilaiden marsseja sisällisso
dan ajan Helsingissä.

Talvisodan kauhuista Nissiselle jäi hyvin 
omakohtainen ja konkreettinen muisto. Vii
purista lähtenyt evakkojuna joutui ilmahyök
käyksen kohteeksi, ja pienen tytön äiti, toista 
lastaan odottava lupaava muusikko pakeni 
muiden matkustajien kanssa junasta paksus
sa lumikinoksessa metsään turvaan.

Evakkomatka päättyi Tampereelle, missä 
tarjoutui konserttimestarin paikka kaupun
ginorkesterissa. Jatkosodan aikana Nissinen 
esiintyi viulistina useilla viihdytyskiertueilla 
Itä-Karjalassa.

Irma Nissinen opiskeli Helsingin musiik
kiopistossa ja myöhemmin Lontoossa, Parii
sissa, Brysselissä sekä eri paikoissa Saksassa, 
viimeksi Darmstadtissa 1956.

Hän työskenteli konserttimestarina Hel
singin teatteriorkesterissa, Tampereen kau
punginorkesterissa ja Turun kaupunginorkes
terissa kahteen otteeseen, ensin 1936-38 ja 
sen jälkeen voiodesta 1941 eläkkeelle jäämi-

seensä asti syksyllä 1973.
Nissinen esiintyi Turussa usein orkesterin 

solistina ohjelmistonaan mm. Henryk Wie- 
niawskin, Pablo de Sarasaten, Johann Sebas
tian Bachin ja Camille Saint-Saensin musiik
kia. Omia konsertteja Nissisellä oli kotimaan 
lisäksi mm. Englannissa ja Ruotsissa.

Ajatus kääntyä katoliseksi kypsyi Nissisen 
sydämessä 1950-luvulta alkaen. Esiintyessään 
kerran katolisen kirkon jouluyön messussa 
Nissinen oli pannut merkille saarnaavan pa
pin ankarat sanat. Siirryttyään eläkkeelle pa
rikymmentä vuotta myöhemmin hän toteutti 
päätöksensä.

Irma Nissinen osallistui aktiivisesti koti
seurakuntansa Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunnan toimintaan. Hän 
kävi säännöllisesti pyhässä messussa, viimek
si vielä menneen syksyn pyhäinpäivänä. Nis
sinen myös johti aikaisemmin seurakunnan 
kuoroa.

Kirkon pyhimyksistä pyhä Antonius oli 
Irma Nissiselle erityisen läheinen. Hän oli 
kerran matkoillaan osunut Padovassa pyhän 
Antoniuksen nimikkoluostariin, ja kaiken 
siellä kokemansa jälkeen omaksui tämän suo- 
jeluspyhimyksekseen kantaen pyhän Antoni
uksen ristiä aina kuolinvuoteelleen saakka.

Matti Lehtonen

Katoliset lastenleirit keväällä
Varhaisnuorten leiri (10-13) 30.5. -  5.6. Hin
nat: 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, nuoret ja seni-
____ I j .  ^ont

Perheleiri II 2.7. -  9.7. Perheet ja isoskoulutus
samaan aikaan
Isoskoulutus

Taideleiri 24.7. -  31.7. Kaikenikäisille, mutta 
lapset vain holhoojan kanssa.

Lastenleiri -  Jyväskylä

Lourdes -  matka nuorille Hintoja on hiukan 
nostettu, jotta ei tarvittaisi niin paljon avus
tuksia mm. Saksasta Bonifatiuswerkiltä. Mi
käli jollain on maksuvaikeuksia, kannattaa 
pyytää tukea omasta seurakunnasta. Myös so
siaalivirasto avustaa usein lasten lomatoimin
ta. Hakemukset on kuitenkin tehtävä aikai
sin keväällä.

Tutustumisen
arvoinen!

Jojulatus
J ixll''!!'/’!! . kirk.ill

y h t ( ‘ i s k , i n u a '
opetukseen

I

Johdatus katolisen kirkon 
yhteiskuntaopetukseen 
Ensimmäinen suomenkieli
nen yleisesitys katolisen kir
kon yhteiskunnallisesta ope
tuksesta. Katolisen tiedotus
keskuksen julkaiseman kir
jan on kirjoittanut Alexan- 
dre Havard. 132 sivua. Hel
mikuun aikana tarjoushin
taan 12 euroa + postitusku
lut (postiennakko).

Tilaukset: info@catholic.fi 
tai 0208 350751.
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Katekeesin kaikuja

Katolinen kirkko ja katekeesi Kamerunissa

Katolinen kirkko on Ka
merunin suurin kristitty 
kirkko. Se on vasta hie
man yli sata vuotta van
ha kirkko, johon kuuluu 
noin 20 % maan asuk
kaista.

Kamerunin katolilai
set ovat monessa suhtees
sa innoittava esimerkki 
meille eurooppalaisille. 
Noin 75 % heistä on ak
tiivisia kirkossakävijöitä.

Aktiivisuus näkyy monella 
tavoin. Tavallisessa sunnun- 
tairaessussa on tyypillisesti 
yli tukat seurakuntalaista ja 
kirkot alkavatkin käydä pie
niksi.

Ikävä kyllä monet eivät 
voi vastaanottaa sakrament
teja oman elämäntilanteen
sa takia. Tyypillisiä ongel
mia ovat avoliitto, avioliit
toon liittyvät ongelmat ja 
moniavioisuus. Usein 
nämä ongelmat koskevat 
erityisesti katoliseen us
koon kääntyneitä, jotka ei
vät vielä ole saaneet elä
määnsä järjestykseen kir
kon kannalta.

Kirkko kasvaa

Kamerunin kirkko on kas
vava kirkko. Katekeetta Eli
zabeth Nomasi kertoi, että 
viime vuonna hänen seura
kunnassaan oli 112 aikuis
kastetta Neitsyt Marian tai- 
vaaseenottamisen juhlapäi
vänä.

Kamerunin kirkko on 
vielä lähetfskirkko, mutta 
pikku hiljaa se alkaa oppia 
elämään omillaan. Monet 
lähetystyöntekijät ovat jo  
vanhoja eikä uusia ole juuri 
tulossa. Kamerunissa itses
sään on onneksi paljon uu
sia kutsumuksia, ja semi
naarit ovat vielä täysiä toi
sin kuin meillä Euroopassa. 
Pappeja ei silti ole vielä riit
tävästi, sillä välimatkat ovat 
pitkiä ja seurakunnat kasva
vat koko ajan.

Yksi suurimpia ongel
mia Kamerunissa on kui
tenkin pula koulutetuista

katekeetoista. Kamerunissa 
katekeetat ovat usein koko
päiväisiä seurakunnan 
työntekijöitä, joiden on tul
tava toimeen hyvin vähällä. 
Usein heiltä kuitenkin 
puuttuu riittävä koulutus.

Kamerun on aloittanut 
englantilaisen Maryvale- 
instituutin kanssa katekeet
tojen koulutuksen, ja  Mary- 
vale on nyt perustamassa 
maahan omaa keskusta. 
Vuoden kestävään koulu
tukseen on osallistunut tä
hän mennessä jo  noin 25 
katekeettaa. Koulutus jär
jestetään Kamerunissa.

Katekeettojen päätehtä
vänä on sakramenttiopetus. 
Katekeetat työskentelevät 
seurakunnissa, mutta kier
televät myös kouluissa opet
tamassa katolista moraalia 
sekä keskustelevat seura
kuntalaisten kanssa heidän 
ongelmistaan.

A ID S on osa monen 
perheen todellisuutta. Vaik
ka Kamerun ei kuulu 
AlDS-tilastoissa synkimpiin 
Afrikan maihin, monet 
nuoret kuolevat siihen. 
Odotettu elinikä on vain 
hieman yli 50 vuotta. Kirk
ko järjestää AIDS-valistusta, 
jota koordinoi oma AIDS- 
työryhmä.

Kirkko ei hyväksy kon
domien käyttöä eikä esitä 
sitä edes vaihtoehtona, 
vaan kehottaa ihmisiä Ka
merunissakin elämään puh
taasti ja  siveästi, niin sink
kuna kuin avioliitossakin.

Seurakuntalaiset 
ovat anteliaita

Katekeetta Paul Forti ker
toi, että Kamerunissa seura

kuntalaiset pyrkivät todella 
auttamaan kirkkoa sekä ta
loudellisesti että tekemällä 
vapaaehtoistyötä. Seura
kunnan rakennus- ja  kor
jaustyöt tehdään talkoovoi
min. Isä M ichael B ib i sa
noi, että kirkossa kokoon
tuu paljon erilaisia ryhmiä 
niin rukoilemaan kuin pal
velemaankin. Seurakunta
laiset hoitavat vanhuksia, 
käyvät vankiloissa ja sairaa
loissa, joihin he vievät pie
niä lahjoja. Varoja ja tava
roita kerätään jakamalla 
kukin omastaan -  usein hy
vin vähästä.

Samoin kuin meillä 
Suomessa katolilaisten odo
tetaan tukevan kirkkoa; vä
hintään 1 prosentilla tulois
taan, Monet ovat kuitenkin 
paljon anteliaampia ja kirk
ko on todella kiitollinen ih
misten sitoutumisesta kir
kon tukemiseen- Kaupun
geissa kolehti on merkittä
vä paikallisiin olosuhteisiin 
nähden. Ero saattaa olla 
kuitenkin satakertainen 
köyhään ja  autioituvaan 
maaseutuun verrattuna. 
M onet ihmiset pyytävät 
myös messuintentioita ja 
tukevat siten seurakuntaa.

Sunnuntain 
suosituin 
messu on jo
aamukuuaelta
Kamerunissa suosituin sun- 
nuntaimessu on Jo aamu
kuudelta. Isä Michael sa
noi, että ihmiset haluavat 
aloittaa päivänsä Jumalan 
kanssa. Kun he tulevat mes

suun aikaisin aamulla, jää 
koko loppupäivä vapaaksi. 
Sunnuntaisin hänen seura
kunnassaan on neljä mes
sua: 6 .00, 7.45, 9 .30 Ja
11.00. Joskus hän viettää 
itse kaikki nämä neljä mes
sua. Messun kieli on yleen
sä englanti.

Isä Michaelin mukaan 
"Kamerunissa ihmisillä on 
enemmän aikaa. Siksi mes
su saattaa kestää joskus mel
kein 2,5 tuntia, mutta se ei 
ole ongelma,” Messuissa 
soitetaan tyypillisesti rum
pumusiikkia ja  lauletaan 
paljon.

Tapasin isä Michaelin 
Maryvalessa, jonne hän oli 
tullut tekemään teologian 
jatko-opintoja. Hän oli en
simmäistä kertaa käymässä 
Euroopassa. Hän oli yllätty
nyt, että Euroopassa monet 
eivät laula tai osallistu juu
rikaan messuun. Tosin hän 
myös samalla totesi, että af- 
rikkalaistenkin tulisi välttää 
liioittelua messun musiikin 
tai keston suhteen.

Eurooppa 
lähetysalueeksi?

Viime aikoina on usein sa
nottu, että Eurooppa on 
evankelioitava uudelleen. 
Monet Euroopan alueet 
ovat maallistumisen myötä 
muuttumassa lähetysalueik
si. Meillä ei enää ole tar
peeksi kutsumuksia ja mo
nia seminaareja on jo suljet
tu. Afrikassa ja monissa 
muissa köyhissä Afrikan Ja 
Aasian maissa on kuitenkin 
vielä paljon uusia kutsu

muksia. Isä Michael näki
kin mahdollisena, että tule
vaisuudessa myös Kame
runista tulisi pappeja Eu
rooppaan. "Olemmehan 
kaikki osa yhtä katolista 
kirkkoa Ja meidän on olta
va valmiita auttamaan toi
siamme”, isä Michael muis
tuttaa.

Katekeetta Paul Forti to
tesi että eurooppalaiset ovat 
evankelioineet Afrikan, Ja 
Jos Joskus tulee Afrikan 
vuoro evankelioida Euroop
pa, afrikkalaisten tulee olla 
valmiita palvelemaan kirk
koa siinä tehtävässä. Hän 
viittasi myös paavi Johan
nes Paavali Iheen, Joka on 
sanonut, että kirkko on 
luonteeltaan missionääri- 
nen. Siksi meidän olisi tu
ettava toinen toistamme.

Kamerun tarvitsee mo
nen muun Afrikan maan 
tavoin myös ulkopuolista 
taloudellista apua, Kameru- 
nilaiset totesivatkin, ettei 
Jumalan sanaa voi saarnata 
tyhjälle vatsalle. Lopuksi isä 
Michael painotti vielä kuin
ka tärkeää on elää Jumalan 
sanan mukaisesti.

“Ei riitä, että käy mes
sussa sunnuntaisin kuunte
lemassa Jumalan sanaa, 
vaan meidän on myös olta
va valmiita todella elämään 
sen mukaan. Meidän on ol
tava valmiita antamaan Ju
malan sanan ohjata omaa
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Ajassa

Jumalan pyhä ja rohkea kylvömies
Rakkaat kristityt, kara medkristna! 
Kun suurella ilolla ja kiitollisuudella 
vietämme tänään pyhän Henrikin 
juhlaa, hetki sitten julistettu evanke
liumi tarjoaa meille kiitollisuutemme 
perimmäisen syyn (vert. Joh. 4:34-39). 
Jeesus kertoo siinä hyvin kauniilla ta
valla, miten satoa kylvävän ja sadon
korjaajan ilo on sama. Sen vuoksi sa
toa korjaavat saavat iloita sen kylvä
neen vaivannäöstä.

Tämä vertaus on totta myös mei
dän kohdallamme. Myös me olemme 
uskossa perillisiä, sillä olemme saa
neet uskon täyteyden Jumalan suure
na lahjana, suurimpana elämän lah
jan jälkeen, mutta mekin olemme saa
neet sen toisten välityksellä. Piispat 
ovat välittäneet sen puhtaana ja täyte
nä apostoleilta, papit ovat saarnan
neet sitä, vanhemmat ja katekeetat 
ovat jakaneet sen lapsille, pyhät ja 
autuaat ovat eläneet sen sankarillises
ti todeksi, marttyyrit ovat antaneet 
henkensä sen puolesta. Mekin saam
me näin “korjata toisten satoa” (vert. 
Joh. 4:37), mutta erityisellä tavalla 
voimme korjata pyhän Henrikin sa
toa, hänen, joka tämänpäiväisen litur
gian mukaan “omalla marttyyrikuole
mallaan laski perustan Kristuksen kir
kolle Suomessa” (1. eukaristinen ru
kous).

Suomen rohkea 
evankelioija

Vaikka tiedämme pyhän Henrikin 
elämästä vähän, siinä on jotakin, jota 
ehkä emme usein muista. Kun hän, 
englantilaissyntyinen lähetyspiispa, 
saapui Suomeen, hän ei jäänyt maan 
silloisiin taajamiin ja ikään kuin odot
tanut leppoisasti, että suomalaiset oli
sivat ehkä tulleet hänen luokseen 
(vert. Ad gentes 5). Kristuksen lähetys
käskylle uskollisena hän lähti vaaroja 
uhmaten kohti tuntematonta poh
joista kastaakseen kaikki ihmiset - 
kaukaisimmatkin - Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen ja opettaak
seen heitä noudattamaan kaikkea, 
mitä Jeesus Kristus, maailman ainut 
Vapahtaja, oli käskenyt noudattaa 
(Matt. 28:19-20). Tällä matkalla hän 
sai surmansa Köyliönjärvellä ja osak
seen sen iankaikkisen, katoamatto
man palkinnon, jonka Jeesus Kristus 
on uskollisille huoneenhaltioilleen 
luvannut. Näin Henrikin marttyyri
kuoleman kautta toteutuivat vuorop- 
salmin sanat: “Jotka itkien menevät 
kylvämään vakkaansa kantaen, ne rie
muiten palaavat kotiin” - taivaan ko
tiin - “lyhteet sylissään” (Ps. 126:6).

Pyhän Henrikin esimerkki osoit
taa, ettei kotimaamme Suomi, tämä 
maa ja tämä kansa, ole jollakin taval
la kristinuskon vaatimatonta “reuna- 
aluetta”. Päinvastoin: pyhän Henri
kin lähetystyön ja marttyyrikuoleman 
kautta meidät on liitetty elävänä pai
kalliskirkkona koko maailmanlaajui
sen kirkon ykseyteen, sen sydämeen; 
meidät on liitetty kolmiyhteisen Ju
malan pelastuksen todellisuuteen, 
jonka Kristuksen kirkko välittää ja 
josta se itse on merkki (Lumen genti-

um 2, 8). Niinpä mekin elämme Py
hässä Hengessä samasta uskosta, jos
ta Henrik eli. Julistamme samaa evan
keliumin ilosanomaa kuin hänkin ju
listi. Vietämme samoja sakramentte
ja, joita hänkin vietti. Meillä on sama 
ykseys apostoli Pietarin seuraajan, 
paavin, kanssa, joka hänelläkin on. 
Tässä on se sato, jota Henrik kylvi, ja 
josta me tänään iloitsemme ja euka
ristiassa kiitämme Jumalaa: “Niinpä 
kansa Suomen maan, iloitse, kun ker
ran katoliseks’ armossaan, sun teki 
Sana Herran” {Ramus virens).

Henrikin esimerkkiä 
seuraten

När vi i dag firar den helige Henriks 
fest, tackar vi vär treenige Gud för de 
Stora verk han fullbordade i och gen
om honom. Men Henrik kunde bli

näd kallade tili att vara vittnen, att 
vittna om Guds sanning och kärlek. 
Henriks exempel uppmuntrar oss att 
göra detta med mod, bäde i vär 
vandring som enskilda kristna och 
som en lokalkyrka. Säsom apostoln 
Paulus vet vi ju att ingen och inget 
“kan skilja oss frän Guds kärlek i Je- 
sus Kristus vär herre” (Rom. 8:39).

Pyhän Henrikin elämässä toteutui 
monella tapaa Viisauden kirjan sano
ma. Hänkin oli sellainen viisas mies, 
joka kasteen kutsumukselleen uskol
lisena otti vastaan todellisen viisau
den, Jeesuksen Kristuksen, jonka Paa
valin mukaan “Jumala on antanut 
meille viisaudeksi” (1 Kor. 1:30). Jee
suksen Kristuksen, hyvän paimenen, 
lailla Henrik todisti pappina ja piis
pana olevansa sellainen hyvä paimen, 
joka “panee henkensä alttiiksi lampai
den puolesta” Ooh. 10:11; Johannes

Pyhän Henrikin patsas Santa Maria sopra Minervan l<iri^ossa, jossa pyhän Henril<in messua 
vietetään ekumeenisessa hengessä tammikuussa.

helig endast genom att han själv ville 
tjäna Gud och ägna sitt liv ät honom 
och ät bans kyrka, genom att ban själv 
var en sadan vis människa festens 
första bibelläsning talar om. “De som 
förlitar sig pä Gud skall första sannin- 
gen och de trogna skall förbli hos 
honom i kärlek” (Vish. 3:9). Sä är det 
verkligen: den som öppnar sig för 
Gud, öppnar sitt hjärta för Guds fräl- 
sande kärlek och för den sanning 
som ban uppenbarat i sin enfödde 
Son Jesus Kristus. Precis som den he
lige Henrik, är även vi genom dopets

Paavali 11, Pastores gregis 25). Ja näin 
Jumalan työ Henrikissä saattoi jatkua 
ja saada täyttymyksensä, hänestä tuli 
entistä selvemmin Kristuksen itsensä 
kaltainen aina julmaa kuolemaa myö
ten, ja hänestä tuli lopulta se pyhä, 
jota yhä tänään kunnioitamme ja ra
kastamme esikuvanamme.

Tässä on Henrikin sanoma meille 
lähes 850 vuoden takaa: meidät kaik
ki on kutsuttu seuraamaan Jeesusta 
Kristusta rohkeasti pyhyyden tiellä! 
Niin kuin Vatikaanin 2. kirkollisko
kous opettaa (Lumen gentium 40),

meistä jokainen on kutsuttu tule
maan Pyhän Hengen voimasta pyhäk
si, siis elämään sankarillisesti todeksi 
yhteisen kasteen kutsumuksemme 
arkisen elämän keskellä. Me teemme 
sen monella tapaa, varmasti kukin 
omalla tavallamme. Mutta kaikki 
teemme sen olemalla rukouksen ih
misiä, todistamalla uskosta rakkau
den teoin, välittämällä elävän uskom
me lapsille, epäileville ja ei-uskoville, 
huolehtimalla köyhistä ja kärsivistä, 
puolustamalla totuutta ja elämän lah
jaa, rakastamalla lähimmäisiämme, 
elämällä ehtymättömässä toivossa 
(vert. Gaudium et spes 21). Kuten py
hän Henrikin esimerkki osoittaa, py
hyyden kutsumuksen eläminen to
deksi on mahdollista, se on mahdol
lista Suomessakin, se on mahdollista 
vaikeissakin olosuhteissa, se on mah
dollista jopa vihollisten keskellä. Sillä 
apostoli Paavali kysyy: “Mikä voi erot
taa meidät Kristuksen rakkaudesta?” 
Ja vastaa: Ei mikään (vert. Room. 
8:39).

Kiitollisina uskon 
lahjasta

Kära kristna! När vi är samlade i eu- 
karistins tacksägelse- och offermältid. 
Iät oss anbefalla oss ät den helige 
Henriks förböner och följa hans spor- 
rande exempel i helighet. Lät oss ef- 
terlikna hans mod i att levä ut dopets 
kallelse och lät oss fröjda oss av att vi 
idag enligt evangeliets otd V\at “lönen 
av hans möda” (Joh. 4:38), fullheten 
av den kristna tron och det sakrarr n- 
tala livet, som för oss tili det c  li- 
vet.

Rakkaat kristityt! Näin suuri on se 
sato, jonka pyhä marttyyripiispa Hen
rik kylvi Suomeen. Näin suuri on se 
pelastuksen todellisuus, johon Isä 
meidät Poikansa Jeesuksen Kristuk
sen kautta Pyhässä Hengessä on kir
kossaan liittänyt. Näin suuri on tai
vaallinen suojelijamme, jolta iloiten 
ja kiitollisina pyydämme:

Pyhä Henrik, rukoile kotimaamme 
Suomen puolesta,
rukoile oman hiippakuntasi puolesta, 
rukoile seurakuntamme puolesta, 
rukoile meidän puolestamme!

Ja kun hetken kuluttua uskontunnus
tuksessa tunnustamme sen saman us
kon, jonka marttyyripiispa Henrik 
toi Suomeen, ja jonka puolesta hän 
antoi henkensä, me lausumme hänel
le, Jumalan pyhälle ja rohkealle kylvö- 
miehelle:

“Meidät jotka riemukkaina, 
kilvan kiitämme sua aina, 
seuraan enkeleitten saata, 
ilohon, jok’ ei voi laata, 
autuaitten asumaan” (sekvenssi). 
Aamen.

T uomo T  V impari

Tuomo T. Vimparin saarna pyhän Hen
rikin muistopäivänä


