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Toimitukselta

Ristin icantamisesta
Paaston aika on alkanut. 
Sen ei tarvinne olla kärsi
myksen aikaa, mutta se voi 
hyvinkin olla vapaaehtoisen 
itsensä kieltämisen ja itsen
sä toisille antamisen aikaa. 
Maallistunut maailmamme 
tekee uuden vuoden lupauk
sia, ehkäpä Kristuksen entis
tä läheisempi seuraaminen 
paaston ajalla voisi olla mei
dän lupauksemme, oma ris
timme. Ja se on hyvä risti.

Maailmamme on täynnä välinpitämättömyyttä ja epä
oikeudenmukaisuutta, rakkaudettomuutta ja pelkoa. Ih
miset kokevat yksinäisyyttä ja epävarmuutta tulevaisuu
desta, vaikka lähes kaikkialla - periaatteessa - menee 
entistä paremmin.

Eikö nyt olekin sopiva aika tarkistaa oma asenne 
omaan elämiseen ja tehdä johdonmukainen päätös ot
taa köyhät ja kärsivät entistä paremmin huomioon sen 
hyvän jakamisessa, mitä meille on suotu. Ottakaamme 
osaa Kristuksen ristinkärsimykseen ja välittäkäämme 
eteenpäin sitä rakkautta^ jonka Jumala meille tarjoaa. 
Hakekaamme tähän voimaa rukoukseen hiljentyen ja 
sakramentteihin entistä paremmin Vtdmistautuen. An
takaamme rististä kumpuavan rakkauden todella täyttää 
sydämemme.

Joskus ristin kantaminen - vapaaehtoisenakin - voi 
olla suuri henkilökohtainen uhri ja sankariteko. Esimer
kin sellaisesta antoi pian pyhäksi julistettava italialainen 
naislääkäri, autuas Gianna Beretta Molla, joka neljän
nen raskautensa aikana joutui vaikeaa päätöksen eteen. 
Hänellä todettiin kasvain, jonka poistaminen olisi edel
lyttänyt lapsen abortoimista mutta jonka poistamatta jät
täminen uhkasi hänen koko elämäänsä. Autuaan vastaus 
lääkäreille oli yksiselitteinen: ’’Hyväksyn kaiken, mitä 
teette, kunhan pelastatte lapsen.”

Pitkänäpeijantaina 1962 Gianna Beretta Molla vie
tiin sairaalaan, jossa hän seuraavana päivänä synnytti tyt- 
tären. Viikkoa myöhemmin sankarillinen äiti kuoli. Li
sätietoja osoitteesta www.gianna.org.

Teresoiden kirpputori

Teresa ry järjestää sunnuntaina 21.3.2004 kirppu
torin Pyhän Marian seurakuntasalissa klo 11.15 -
14.30. Kirpputorista saatavat tulot käytetään koko
naisuudessaan Teresa rym kautta karitatiivisen toi
minnan tukemiseen.

Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia, 
ehjiä, puhtaita vaatteita, jalkineita, pikkuesineitä ja 
kilpoja. Me emme voi kuitenkaan ottaa vastaan käy
tettyjä sähkö- tai elektronisia laitteita. Olemme myös 
iloisia leivonnaisista ja muista kotikokkien tuotteis
ta, sekä tietysti arpajaisvoitoiksi sopivista uusista ta
varoista.

Lahjoitukset voi tuoda P. Marian pappilaan tai 
seurakuntasaliin messun jälkeen. Ruokatavaroita 
toivoisimme tuotavaksi lauantaina 20.3.2004 seura
kuntasaliin, jossa pystytetään kirpputoria klo 13 -
17 välisenä aikana.

Kiitos avustasi!

Teresa rym johtokunta
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Deadline
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Ilmestyy

24.3.2004

Vuoden
2004

ailotaulu
numero - (deadline)
- ilmestyy

01 (LL) 14.1.
02 (28.1.) 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 (LL8.) 25.8.
10 (14.9.) 28.9.
11 (29.10.) 13.10.
12 (20.10.) 3.1L
13 (10.11.) 24.11.
14 (L12.) 15.12.

Adventtilceräys
2003

Suomen Caritaksen 
järjestämän adventti- 
keräyksen tuotto oli 
8.259,41 euroa.

Lämmin kiitos kai
kille, erityisesti Pyhän 
ristin seurakunnalle, 
jonka alttarissa on 
Ugandan marttyyrien 
reliikit. Ehkä syvä yhte
ys Ugandan kirkkoon 
näkyi hienossa keräys- 
tuloksessa.
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Uutisia

Katolilaisien määrä kasvaa yhä
Vuoden 2003 jäsentilastot valmistuivat
Rekisteröityneitä Helsingin 
hiippakunnan jäseniä on nyt
8.439.

Käytännössä katolilaisia 
on noin 10.000.

Seurakuntien ilmoituksil
le perustuvat Helsingin hiip
pakunnan tilastot ovat jäl
leen valmistuneet. Tilastot 
on päivitetty vuoden 2003 
viimeisenä päivänä. Viime 
vuoden aikana rekisteröity
neiden katolilaisten luku
määrä kasvoi 165 henkilöllä.

Katolilaisista äidinkiele
nään suomea puhuu 43 %, 
ruotsia noin 6 % ja muita 
kieliä noin 51 %. Uusien ti
lastojen perusteella muita 
kieliä puhuvien osuus on 
kasvanut. Samalla Suomen 
kansalaisten osuus hiippa- 
kuntalaisista on lähtenyt lie
vään laskuun. Maamme kan
salaisia on nyt 60 %, kun vie
lä vuosi sitten prosenttimää
rä oli 63. Jäsenmäärä kasvoi 
kaikkiaan 2%.

Hiippakuntalaiset jakau
tuivat eri seurakuntiin seu
raavasti (suluissa vuoden
2002 lukumäärä):

Henrik
Maria
Birgitta
Olavi
Risti
Ursula
Perhe

2822 (2750) 
2511(2460) 
1075 (1075) 
434 (445) 
773 (771) 
377 (377) 
436 (395)

Uskonnonopetijs 
kasvussa
Kasteen sakramentin sai vii
me vuonna 131 lasta tai ai
kuista. Ensikommuunion sai 
140 lasta ja vahvistuksen 
sakramentin yhteensä 70 
henkilöä. Uskonnonopetus- 
iässä olevia lapsia ja nuoria
oli seurakunnissa yhteensä
1.440, joista opetukseen 
osallistui tilastojen mukaan 
joko kouluissa, seurakunnis
sa tai muulla tavoin 896 las
ta tai nuorta eli noin 62 pro
senttia. Opetusta saavien lu
kumäärä kasvoi lähes sadalla.

Kristillisiä avioliittoja sol
mittiin vuoden 2003 aikana 
yhteensä 66, kun edellisen 
vuoden lukumäärä oli 50. 
Niistä vain seitsemässä sekä

Vatikaanin tilastot 
vuodelta 2002 julki
Katolilaisia
1,07
miljardia
Vatikaanin uusi vuosikirja 
{Anniiario Pontificio) vuodelle 
2004 on mennyt painoon. 
Kirjan tietojen julkistaminen 
tapahtui helmikuun alussa 
paavi Johannes Paavali II:n 
audienssilla. Pyhä isä sai en
simmäisen kappaleen uutta 
vuosikirjaa Vatikaanin valtio
sihteeriltä, kardinaali Ange
lo Sodanolta.

Vuosikirja osoittaa, että 
edelliseen vuoteen verrattu
na hiippakuntapappien mää
rä on noussut jonkin verran, 
kun taas sääntökuntapappi- 
en määrä on pienentynyt. 
Pappeja on 405058. Pysyvien 
diakonien ja lähetystyössä 
toimivien maallikkojen mää
rä sen sijaan on kasvanut kol
mella prosentilla, edellisiä 
on nyt 30097 ja jälkimmäisiä 
143745.

Myös seminaristien mää
rä on jatkanut hidasta kasvu
aan. Uusimmassa tilastossa 
heidän määräksi lasketaan 
112,982. Suurin kasvuvauhti 
on ollut Afrikassa, jossa lisä
ystä edelliseen vuoteen on 
5,8% huolimatta monista le-

vottomuuksista ja seminaa
reihin kohdistuneista väki
vallanteoista.

Piispoja on 4695 ja sään
tökuntiin kuuluvia miehiä 
54828, naisia 782932. Seku- 
laari-instituutteihin kuuluu 
28766 jäsentä. Katekeettoja 
on noin 2,7 miljoonaa.

Puolet 
katolilaisista 
uudessa 
maailmassa
Kaiken kaikkiaan kastettuja 
katolilaisia oli vuonna 2002 
1,07 miljardia. Luku on 17,2 
prosenttia koko maailman 
väkiluvusta. Melko tarkasti 
puolet (50%) katolilaisista 
asuua Amerikan mantereilla. 
Loput jakautuvat seuraavasti: 
Eurooppa 26,1%, Afrikka 
12,8%, Aasia 10,3% ja Osea
nia 0,8%. Pohjois-, Väli- ja 
Etelä-Amerikassa katolisten 
osuus koko väestöstä on kor
kein myös suhteellisesti; siel
lä keskimäärin 62,4 prosent
tia väestöstä kuuluu katoli
seen kirkkoon.
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sulhanen että morsian olivat 
katolilaisia.

Ulkomaille muutti 135 
henkilöä, kun taas ulkomail
ta omaan hiippakuntaamme 
muutti peräti 225 katolilais
ta. Katolilaisia siirtyi ajasta 
ikuisuuteen vuoden aikana
34.

Paljon piilo- 
katolilaisia"
Yleisvikaari isä Tuom o T. 
Vim parin mukaan tilastot 
ovat katolilaisten lukumää

rän osalta epätarkkoja. “Ul
komailta tulleet ymmärtävät 
ottaa yhteyttä seurakuntaan 
usein vasta silloin, kun he 
tahtovat solmia avioliiton tai 
kastaa lapsen”, hän sanoo. 
Tämän vuoksi katolilaisia ar
vellaan olevan yleisesti aina
kin 10.000.

Parannusta tilastojen 
tarkkuuteen on kuitenkin 
luvassa. “Vielä tämän vuo
den aikana seurakunnat siir
tyvät uuteen jäsenrekisteri- 
ohjelmaan, mikä helpottaa 
erityisesti jäsenten tietojen 
siirtämistä oman hiippakun

tamme sisällä” , lupaa isä 
Vimpari. Hänen mukaansa 
olisi tärkeää, että katolilaiset 
toimisivat asiassa aktiivisesti 
ja kannustaisivat ulkomaalai
silta katolisia ystäviään ja tut
taviaan rekisteröitymään pai
kalliseen seurakuntaan. 
“Suomessa asuvan ei ole 
mahdollista pysyä katolisen 
seurakunnan jäsenenä vaik
kapa Puolassa tai Chilessä, 
vaan seurakunta vaihtuu 
aina vakituisen asuinpaikan 
muuttuessa” , hän tähdentää.

KATT

Ekumeeninen taidekappeli Turkuun

Nikean metropoliitta Johannes siunaa tulevan pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin maapohjaa.

Turun Hirvensaloon raken
netaan pyhän Henrikin ni- 
meä kantava ekumeeninen 
taidekappeli. Kappelin ra
kennustyöt käynnistyvät tiis
taina 24. helmikuuta. Ava- 
jaisjuhlallisuuksiin kuuluvat 
ristisaatto, maapohjan siu
naaminen, työmaan avaussa
nat sekä alkuräjäytys.

Siunauspuheen piti evan
kelisluterilaisen kirkon eme- 
ritusarkkipiispa John Vik
ström. Hänen kanssaan 
maapohjan vihkimiseen osal
listuivat Nikean metropoliit
ta Johannes ja isä Petri Rati
lainen ortodoksisesta kirkos
ta, isä Frans Voss SCJ katoli
sesta kirkosta ja Suomen 
ekumeenisen neuvoston pää
sihteeri Jan  Edström.

Ekumeeninen taidekap
peli on avoin eri kirkkokun
nille jumalanpalveluksia ja 
hartaustilaisuuksia varten.

Kappeli on avoin myös tai
teelle, taiteen tekijöille ja hei
dän yleisölleen.

Kappelin kannatusyhdis
tyksen valtuuskuntaan kuu
luu jäseniä seitsemästä kirk
kokunnasta. Siellä ovat edus
tettuina luterilaiset, ortodok
sit, katolilaiset, adventistit, 
baptistit, metodistit ja vapaa
kirkkoon kuuluvat. Valtuus
kunnan puheenjohtajana 
toimii Pirkko Työläjärvi ja 
varapuheenjohtajina John 
Vikström, metropoliitta Jo
hannes sekä Helsingin piispa 
j6zefW röbeI SCJ.

Taidekappelin suunnitte
lukilpailun voitti tammi
kuussa 1996 Sanaksenaho 
Arkkitehdit Oy -toimiston 
työ Ikhtys, Kala. Puualttarin, 
penkit ja pronssioven toteut
taa kuvanveistäjä, akateemik
ko K ain  Tapper. Taiteilija 
H annu Konola, kappeli-ide

an isä, tekee korkeat lasimaa
laukset alttarin sivuseinille.

Kansalaishankkeeksi ni
metty taidekappeli maksaa 
kaikkiaan noin 1,6 miljoo
naa euroa. Kappelin kanna
tusyhdistyksen omalla va
rainhankinnalla on saatu 
raha- ja tavaralahjoituksina 
kokoon kaksi kolmannesta 
tarvittavista varoista, joten 
rakentaminen voidaan aloit
taa.

Ensimmäinen rakennus
vaihe eli kappelin katettu 
runko on valmis elokuun lo
pussa. Tänä aikana kerätään 
varat ulkoseinien kuparikat
teeseen, sisäseinien puu- 
panelointiin sekä sisustuk
seen.

Lisätietoja saa interneto- 
soitteesta www.henrikin.fi/ 
kappeli.

K A TT/KT
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Paavi: Kärsimys voi 
olla "pelastavaa"
Paavi Johannes Paavali II 
muistutti maailman sairai
den päivänä 11. helmikuuta, 
ettei kenelläkään ole oikeut
ta harkitusti päättää ihmis
elämää. Näin ei saa tehdä 
edes silloin, kun ihminen 
kärsii.

"Jokainen ihmisyksilö - 
myös ne, jotka ovat sairaita ja 
kärsivät - on suuri lahja kir
kolle ja koko ihmiskunnalle", 
pyhä isä vakuutti. Siksi jokai
sen sairaan tai kärsivän ihmi
sen tulisi löytää toisia ihmi
siä, jotka ovat valmiita autta
maan häntä ja huolehtimaan

hänestä. "Inhimillinen kärsi
mys", paavi sanoi, "on aina 
kutsu armeliaan rakkauden 
osoittamiseen".

Maailman sairaiden päi
vän tulisi paavin mielestä 
muistuttaa siitä "tärkeästä 
tehtävästä, joka kärsivillä ih
misillä on kristillisessä yhtei
sössä". Vaikka kärsimys voi 
inhimillisestä näkökulmasta 
katsottuna ollakin merkityk
setön, me voimme evanke
liumin valossa löytää sen "sy
vän pelastuksellisen merki
tyksen".
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Edistystä kardinaali Newmanin 
autuaaksijulistamisessa
Anglikaanisesta papista kato
liseksi kardinaaliksi pääty
neen John Henry Newma
nin kanonisaatioprosessi on 
etenemässä kohti kriittistä 
vaihetta. Näin arvelee proses
sin postulaattori, Birmingha
min oratorion rehtori, isä 
Paul Chavasse C O . Kardi
naali Newman perusti aikoi
naan itse Birminghamin ora
torion, jossa nk. pyhän Filip
po Nerin oratoriaanien yh
teisö toimii edelleen.

Etenemisen syynä on isä 
Chavassen mukaan se, että

parhaillaan tutkitaan jo kol
mea ihmettä, joiden syyksi 
epäillään vuonna 1890 kuol
leen kardinaalin esirukouk
sia. Kardinaali Newmanin 
kunnioitus on hitaasti mut
ta varmasti levinnyt eri puo
lille maailmaa. Ihmeistä kak
si on tapahtunut Yhdysval
loissa ja yksi Itävallassa.

Birminghamin oratorion 
kotisivut ovat osoitteessa: 
w w w . b i r m i n g h a m -  
oratory.org.uk
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Miles Jesu Icotiutui Suomeen
Hiippakuntaamme on kotiu
tunut uusi hengellinen yhtei
sö: Miles Jesu Oeesuksen soti
laat). Yhteisön kaksi maallik
kojäsentä, yhdysvaltalainen 
Gregory Schwab MJ ja ukrai
nalainen Taras Dolynskyy 
MJ saapuivat Helsinkiin kuu
kausi sitten. Yhteisön viralli
nen nimi on englanniksi The 
Militant Sons and Daughters of 
the Immaculate Heart of Our 
Lady of Epiphany (Loppiaisen 
Neitsyt Marian tahrattoman 
sydämen taistelevat pojat ja 
tyttäret).

Miles Jesu on alun perin 
Espanjasta Yhdysvaltoihin 
siirtyneen isä Alphonsus 
Maria Duranin perustama 
hengellinen yhteisö, jonka 
jäseninä on sekä naimatto
mia että naimisissa olevia 
miehiä ja naisia sekä pappe
ja. Yhteisö elää suurten ker- 
jäläissääntökuntien viitoitta
maa tietä. Sillä on toimintaa 
Suomen lisäksi Englannissa, 
Yhdysvalloissa, Italiassa, Es
panjassa, Puolassa, Ukrainas
sa, Tsekin tasavallassa, Slova
kiassa, Intiassa, Nigeriassa, 
Kanadassa, Australiassa ja 
Meksikossa.

Yhteisö toimii eri maissa 
mm. terveysasemia ja ruoka- 
keittiöitä sekä orpokoteja yl
läpitämällä. Se järjestää myös

arvostettuja tilaisuuksia, jois
sa monet katolisuuteen 
kääntyneet kertovat syistään 
liittyä katoliseen kirkkoon. 
Yksi vakiopuhujista on Lon
toon entinen anglikaaninen 
piispa, monsignor Graham 
Leonard, joka johtaa yhtei
sön englantilaista Continui- 
ty-liikettä.

Suomessa Miles Jesun jä
senet pyrkivät aloittamaan 
toimintansa edistämällä ka
tolisen kirjallisuuden julkai
semista ja tekemällä työtä 
nuorten kanssa.

Saavuttuaan Suomeen 
Schwab ja Dolynskyy ovat 
saaneet paljon tukea ja apua 
seurakuntalaisilta. He tunte
vat olevansa tervetulleita ja 
kiittävät kaikkia heitä avusta
neita. ’’Suomi vaikuttaa oi
kein mukavalta maalta”, he 
sanovat ja toteavat lopuksi: 
’’Täällä seurakunnissakin on 
paljon enemmän perheen 
tuntua kuin joissakin katolis
ten maiden isoissa kaupun
geissa.”

KATT

Miles Jesu, Mannerheimin
tie 140 A  15, 00270 Helsin
ki. GSM 040-8736408, säh
köposti miles.jesu@ 
catholic.fi. Pankkiyhteys 
Nordea 182035-757.

Kristittyjen 
vainoamisesta 
vaietaan

Mainzin piispa ja Saksan 
piispainkokouksen puheen
johtaja, kardinaali K arl Leh
m änä on huolissaan uskon
nollisesta, kristittyihin koh
distuvasta vainosta monissa 
maissa, erityisesti Nigeriassa.

Kardinaali ilmaisi huo
lensa lehdistötilaisuudessa, 
joka liittyi Saksan katolisten 
piispojen solidaarisuusohjel- 
man julkistamiseen. Hänen 
mukaansa nykyiset vainot 
kristittyjä vastaan jäävät 
usein vaille huomiota ja jos
kus niistä kertovien uutisten 
julkaiseminen estetään jopa 
tarkoituksellisesti.

Solidaarisuusoh jelm an 
tarkoituksena on muuttaa 
asenteita suhteessa todelli
suuteen, sillä "kristittyjen vel
vollisuus on avustaa kaikkia 
vainottuja ja alistettuja, us
konnosta riippumatta", kar
dinaali Lehmann muistutti.
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Kristittyjen määrä 
Euroopassa vähenee ja 
muissa maanosissa kasvaa
Kristittyjen osuus maailman 
väestöstä on vajaa kolman
nes tuoreen maailman us- 
kontotilaston 2004 mukaan. 
Muslimeja on maailman ih
misistä noin joka viides. Kris
tittyjen määrä on vähene
mään päin Euroopassa, mut
ta kasvussa muissa maanosis
sa.

Tiedot ilmenevät uskon
tojen ja maailmanlähetyksen 
vuotuisessa tilastossa, jonka 
ovat laatineet David B. Bar- 
rett ja Todd M. Johnson nyt 
20. kerran.

Koko maailman väestös
tä on kristittyjä 32,9% (viime 
vuonna 33,1%) ja muslimeja 
20% (20,1 %). Hinduja on 
13,2%, ei-uskonnollisia 
12,2%, kiinalaisperäisten us
komusten kannattajia 6,3%, 
buddhalaisia 5,9%, kansan
uskontojen kannattajia 
3,8%, ateisteja 2,4%, uusien 
uskontojen kannattajia 
1,7%, sikhejä 0,4%, juutalai
sia 0,2% ja muita 1%.

Maailman väestö käsit
tää nyt 6364 miljoonaa ih
mistä. Lukumääräisesti kris
tittyjä on 2091 milj., musli
meja 1272 milj., hinduja 841 
milj., ei-uskonnollisia 775 
milj., kiinalaisperäisten usko
musten kannattajia 401 
milj., buddhalaisia 377 milj., 
kansanuskontojen kannatta
jia 243 milj., ateisteja 150

milj., uusien uskontojen kan
nattajia 107 milj. sikhejä 24 
milj. ja juutalaisia 15 miljoo
naa ihmistä. Muita kuin kris
tittyjä on maailmassa kaikki
aan 4274 miljoonaa.

Kristittyjä on eniten Eu
roopassa. Määrät ovat maan
osittain seuraavat: Eurooppa 
(sisältäen Venäjän) 527 milj. 
(viime vuonna 538 milj.). 
Latinalainen Amerikka 498 
milj., Afrikka 383 milj., Aa
sia 324 milj., Pohjois-Ame- 
rikka 222 milj. ja Oseania 22 
miljoonaa.

Kirkkokuntien ja kristil
listen liikkeiden jäsenistä 
suuri osa kuuluu katoliseen 
kirkkoon. Kirkkojen ja yhtei
söjen kannattajat jakaantu
vat seuraavasti: katolilaiset 
1102 milj., helluntailaiset, 
karismaattiset ja uuskaris- 
maattiset kristityt (joista jot
kut kuuluvat samanaikaises
ti myös toiseen tunnustus
kuntaan) 571 milj., "riippu
mattomat” kristilliset yhtei
söt 415 milj., protestantit 
368 milj., ortodoksit 217 
milj., anglikaanit 82 milj. ja 
joukko muita pienempiä 
kristillisiä yhteisöjä 32 mil
joonaa jäsentä.

KA TT/KT

Förbudet 
mot kors i 
skolorna 
hotar tron
Kardinal Joachim Meisner i 
Köln har varnat för förbudet 
mot kors i skolorna. Tili slut 
kommer det att leda till att 
kyrkor och kapell utesluts ur 
stadsbilden, sade ärkebisko- 
pen pä Trettondagen i Kölns 
domkyrka. Kristendomen är 
inte nágon privatsak, utan 
”den mest offentliga angelä- 
genheten i världen”.

Meisner päpekade, att 
det 20. seklets historia visa- 
de huru ödesdigra följder 
som hotar när Gud görs tili 
en privatsak. ”Där Gud avs- 
kaffas, sättes människan pä 
hans plats och blir dä ut- 
trycket för det absoluta” sade 
kardinalen varnande. Tron 
pä Gud relativerar nämligen 
alla maktkrav i världen. 
Mänskliga lagar kan bara ut- 
veckla sig verkningsfuUt, när 
de speglar Guds eviga lagar. 
Det räddar människan frän 
tyranni.

KATT/KM

Filippinska 
präster fär 
väckarklockor
Den filippinska kardinalen, 
Ricardo Vidal, drar i fält 
mot träkighet i kyrkan. För 
att uppmuntra stiftets präs
ter tili att hälla korta predik- 
ningar under det nya äret, 
gav ärkebiskopen dem pä ett 
möte var sin väckarklocka 
och var sin väggkalender 
med aforismer.

För mässbesökarna kan 
länga predikningar ”bli ka- 
tastrofala” och för prästerna 
kan de utgöra en ”energiför- 
lust” , varnade kardinalen 
som är känd för sina korta 
predikningar. Väckark- 
lockan skall vara träningsh- 
jälp tili att kunna behandla 
det man vill säga pä ett par 
minuter.

KATT/KM

Gräbröderna 
igen gräa i 
Sverige
Franciskanerna kallades un
der medeltiden gräbröder 
här i Norden. Sin gräa dräkt 
bar de enda tili franska re- 
volutionen. Under den blev 
de speciellt förföljda varför 
de bytte tili svart för att ej 
skilja sig frän andra präster.

Nu har franciskanerna i 
Jönköping bytt den svarta 
dräkten mot en grä. Det 
skedde den 29. november 
vid en högtidlig vesper, vid 
vilken de fyra bröderna sam- 
tidigt förnyade sina ordens- 
löften, vilket sker varje är 
denna dag.

KATT/KM
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Oremus

Masaccion teos Santa Maria del Carminen kirkon Brancacci-kappelissa. Christus Rex, Inc.

Rukouksen 
apostolaatti

Me rukoilemme ...

Maaliskuu

Että alkuperäiskansojen maata, kulttuuria 
ja oikeuksia kunnioitettaisiin kaikkialla, jot
ta heidän ja muualta muuttaneiden välille 
muodostuisi todellinen yhteisymmärrys.

Että yhteistyö lähetysinstituuttien ja paikal
liskirkkojen välillä vahvistuisi Afrikassa ja 
lahjojen erilaisuus otettaisiin huomioon.

Böneapostolatet
Vi her ... y

Mars

Att den infödda befolkningens kultur och 
rättigheter blir respekterade i alla länder 
över heia världen sä att samförständ uppnäs 
mellan ursprungsbefolkning och invandra- 
re.

Att samarbetet mellan missionsinstituten 
och de lokala kyrkorna i Afrika växer, med 
respekt för varandras olikheter och gávor.

Puhtaus ei ole vain kykyä rakastaa, 
vaan enemmän; se on meidän 
kykymme hyväksyä Jumalan lahja.

Herre min Gud, mitt enda hopp! Jag önskar att jag künde kän- 
na dig, och att jag künde känna mig själv.

Du känner mig, du är den som dömer mig. Du har skapat mig; 
du vet vilka frestelser jag har kraft att motstä och att inte motstä. Jag 
vet det inte. Mitt hopp är endast att du förhlir trofast och inte fres- 
tat mig över förmäga. Du känner min kraft, hall den vid liv, du 
känner min svaghet, hjälp den. D itt förbarmande är mitt enda 
hopp.

Ge vad du befallet och befall vad du vill. Ar du vär styrka, sä är vi 
verkligen starka; litar vi pä egen kraft, sä är vi kraftlösa.

D u är värt eviga goda. Amen.

St. Augustinus

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät
7.3. paaston 2. sunnuntai (II)

IL  1 Moos. 15: 5-12, 17-18
Ps. 27: 1, 7-8a, 8b-9ab, 13-14. Ks la 
2L Fil. 3:17 - 4:1, tai Fil. 3:20 -4:1 
Ev. Luuk. 9: 28b-36

14.3. paaston 3. sunnuntai (III)
IL  2 Moos. 3: l-8a , 13-15
Ps. 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8+11. Ks 8a 
2L 1 Kor. 10: 1-6, 10-12 
Ev. Luuk. 13: 1-9 
tai
IL  2 Moos. 17: 1-7
Ps. 95: 1-2, 6-7abc, 7d-9. Ks 7d-8a
2L Room. 5: 1-2, 5-8
Ev. Joh. 4: 5-42 tai 4: 5-15, 19b-26, 39a, 40-42

19.3. perjantai, pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä 
(velvoittava)
IL  2 Sam. 7: 4-5a, 12-14a, 16 
Ps. 89: 2-3, 4-5, 27+29. Ks 37 
2LRoom . 4: 13, 16-18, 22 
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a 
tai Luuk. 2: 41-51a

21.3. paaston 4. sunnuntai (IV)
ILJoos. 5: 9a, 10-12
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7. Ks 9b 
2L 2 Kor. 5: 17-21 
Ev. Luuk. 15: 1-3, 11-32 
tai
IL  1 Sam. 16: Ib, 6-7, 10-13a 
Ps. 23: l-3a , 3b-4, 5, 6. Ks 1 
2L E f  5:8-14
Ev. Joh. 9:1-41 tai 9:1, 6-9, 13-17, 34-38

25.3. torstai, Herran syntymän ilmoittaminen, juhlapyhä (vel
voittava). Polvistutaan Credon „Et incarnatus... homo factus 
est“ sanojen kohdalla.

IL Jes. 7: 10-14; 8:10
Ps. 40: 7-8a, 8b-9, 10, 11, Ks 8a+9a
2L Hepr. 10: 4-10
Ev. Luuk. 1: 26-38
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Pyhimys

Kristus — maailman valo
Meditaatiosarja ruusukon uusien salaisuuksien äärellä. Osa 3/5

Jumalan valtakunnan julistaminen ja 
kutsu kääntymykseen

Johdannoksi

Tämä salaisuus eroaa luonteeltaan muista uusista valon salaisuuksista siinä, että tällä 
kertaa tarkasteltavanamme ei ole yksi, tarkoin rajattu tapahtuma Jeesuksen julkisen 
elämän vuosilta. Mietiskelymme kohteena on oikeastaan koko Jeesuksen julkinen toi
minta, joka alkoi kasteella Jordan-virralla.

Jeesuksen koko opetus on yhtä suurta totuuden valon salaisuutta. Hän julistaa Ju
malan valtakunnan tulemista ja kutsuu kääntymykseen antaen synnit anteeksi niille, 
jotka lähestyvät häntä luottavasti. Tämä on ripin eli parannuksen sakramentin alku.

Tässä salaisuudessa tulee esille Jumalan laupeuden mysteeri, jota Herra Jeesus itse 
toteutta aina maailman loppuun saakka - erityisesti ripin sakramentin kautta, jonka 
hän on kirkolleen antanut.

Ripin sal<ramentti -  
Jumalan suurenmoinen lahja

Pyhä rippi, parannuksen sakramentti - jos vain oikein ymmärrämme sen luonteen ja 
merkityksen - on suuren ilon lähde.

Ripin sakramentti on Jumalan suuri lahja. Se on Jumalan lahja kaikille: lapsille, 
nuorille, aikuisille, vanhuksille. Se on erityinen lahja katoliselle kirkolle.

Tämän sakramentin säännöllinen ja ahkera käyttäminen on katolisen uskonnon 
erityinen ja tärkeä elementti.

Kirkko edellyttää, että ripittäydymme vähintään kerran vuodessa, mutta kehottaa 
ahkerasti käyttämään tätä sakramenttia.

Missään tapauksessa emme saa ajatella, että  ̂ripittäytyminen on vain vähintään ker
ran vuodessa toistuva välttämätön paha. Ken näin ajattelee, ei ole ymmärtänyt ripin 
sakramenttia oikein. Ripittäytyminen saattaa olla vaikeaa, mutta vaikeitakin asioita voi 
oppia -  jos vain on halua.

Ripin sakramentti on Jumalan lahja meille, mutta suurin lahja, jonka me voimme 
antaa Jumalalle on oma ripittäytymisemme.

M ikko  S a lo  SC J

PYHIINVAELLUS PYHÄN URSULAN JALJANJÄLJISSÄ PIETARIIN

Ursuiiinisisaret järjestävät pyhiinvaellusmatkan bussilla Pietariin 20.-23.5.04.

Matkan ohjelmassa on mm.; 
e vierailut Viipurissa ja Terijoella 
e Pietarissa tutustuminen paikallisiin katolisiin kirkkoihin 
e opastettu kiertoajelu kaupungin nähtävyyksiä katsellen 
e mahdollisuus osallistua päivittäin pyhään messuun 

ja yhteisiin rukoushetkiin (mukana matkalla on isä Wieslaw Swiech)
•  Su 23.5. on suunniteltu p. Katariinan kirkossa kiitosmessu p. Ursulan pyhäksi 

julistamisesta

Matkan hinta on 250 • ja siihen sisältyvät:
e majoitus (kolmen hengen huoneissa salesiaaniveljeskunnan luostarissa)
•  aamiaiset
•  bussimatkat ja kiertoajelu 
e viisumi

Yhteydenotot - viimeinen ilmoittautumispäivä 10.4.2004 sähköposti: 
urs.sis@pp.inet.fi / Pyhiinvaellus Pietariin

Sitova ennakkomaksu 100 • huhtikuun 10. päivään 2004 mennessä 
ja loppumaksu 30.4.2004 ursuliinisisarten tilille:
Ursuiiinisisaret /Pyhiinvaellus Pietariin 221918-12206

Tutustumisen 
arvoinen!
Johdatus katolisen 
kirkon yhteiskun- 
taopetukseen 
Ensimmäinen suo
menkielinen yleis
esitys katolisen kir
kon yhteiskunnal
lisesta opetuksesta. 
Katolisen tiedotus
keskuksen julkaise
man kirjan on kir
joittanut Alexan
dre Havard. 132 si
vua. Vielä maalis
kuun ajan tarjous
hintaan 12 euroa + 
postituskulut (posti

ennakko). Loistavaa täydennyslukemista on myös:

Paavien yhteiskunnallinen opetus. Katoliset sosiaali- 
ensyklikat Leo XllLsta Johannes Paavali ILeen. KATT 
1990. Hinta 14,95 euroa (+postituskulut). 353 sivua.

Tilaukset: info@catholic.fi tai 0208 350751.
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Artikkeleita

man hienot taulut ja katossa 
loistaa Muranon kristalli.

Nuntiatuurissa työskente
lee nuntiuksen lisäksi myös 
nuntiatuurisihteeri, monsig- 
nor G äbor Pinter sekä yh
den huoneen kansliassa sih
teeri. "Lisäksi saamme apua 
joiltakin papeilta ja esimer
kiksi tilastokysymyksissä 
voimme ottaa yhteyttä piis
painkokoukseen”, Biggio sa
noo. Nuntiatuurin taloutta 
hoitaa kolme sisarta, jotka 
kuitenkin pian ovat vaihtu
massa toisiin.

Mitä nuntius 
tekee?

Latinan sana ’’nuntius” tar
koittaa lähettilästä. "Siksi sa
non usein yksinkertaistaen, 
että olen paatein suurlähetti
läs, vaikka oikeastaan pitäisi 
tietenkin puhua Pyhästä istui
mesta”, arkkipiispa selostaa. 
Nuntiusten työnä on suhtei
den ylläpitäminen ja kehittä

minen toisaalta Rooman ja 
paikalliskirkkojen välillä, toi
saalta taas Pyhän istuimen ja 
paikallisten viranomaisten, 
paikallisen hallituksen väli
nen yhteydenpito.

"Näihin kahteen asiaan 
tiivistyy toimintamme”, nun
tius toteaa. "Totta kai tehtä
vämme on myös informoida 
Roomaa siitä, mitä kohde
maissamme tapahtuu. Mutta 
ei kyse sentään mistään va
koilusta ole”, hän vakuuttaa 
hymyillen. Keräämiään ja 
saamiaan tietoja suurlähetti
läät omille hallituksilleen 
juuri välittävät. Äänensä saa 
kuuluville, ottipa sitten yh
teyttä suoraan maansa halli
tukseen tai suurlähetystöön.

"Toisaalta kirkollisessa 
mielessä meidän on kunnioi
tettava paikallisten piispojen 
itsenäisyyttä omissa hiippa
kunnissaan", nuntius Piero 
Biggio täsmentää. "Tämä ei 
tietenkään tarkoita sitä, ett
emme olisi tietoisia siitä.

mitä hiippakunnissa tapah
tuu, tai ettemme olisi yhtey
dessä hiippakunnan jäsen
ten kanssa!", hän vahvistaa. 
"Meihin ollaan jatkuvasti yh
teydessä eri hiippakunnista.” 

Apostolisen nuntiuksen 
velvollisuus on myös osallis
tua yhteen istuntoon jokai
sessa piispainkokouksen ko
koontumisessa. Silloin hän 
pystyy suoraan välittämään 
Vatikaanista tulevia ohjeita 
piispoille ja keskustelemaan 
muutenkin näiden kanssa, 
yksitellen. Silloin hän myös 
kuulee ensi käden tietoa 
hiippakuntien elämästä. 
”Kerran, kaksi vuodessa eh
din - eri tapahtumien joh
dosta - matkustamaan myös 
eri hiippakuntiin, ja silloin 
keskustelut jatkuvat.”

Tiedon keräämisessä hy
vänä apuna on myös koke
mus. "Kolmikymmenvuoti
sen kokemukseni perusteella 
jo pienet vihjeet auttavat mi
nua näkemään, missä men

nään. Keskustelen monien 
pappien ja maallikoiden 
kanssa, ja minulle esimerkik
si referoidaan hiippakunnis
sa ilmestyviä lehtiä” , nuntius 
sanoo salaperäisesti hymyil
len: ”On monia tapoja tie
tää...”

Jokainen 
tilanne on 
erilainen
Entä onko apostolisen nun
tiuksen toimi kovin erilainen 
eri maissa ja kulttuureissa? 
"O n", nuntius vastaa nope
asti. "Bangladeshissa kävin 
lähetyskohteissa ja eri yhtei
söjen luona viettäen siellä 
suuren osan ajastani. Se oli 
täysin erilaista kuin toimin
ta jossakin katolisessa maas
sa, esimerkiksi Chilessä. 
Kirkko toimii joka maassa ti
lanteen vaatimalla tavalla."

Buddhalaisissa aasialaisis
sa maissa kokemukset olivat 
taas erilaisia; "Taivvanissa

kirkko ylläpiti collegeita ja 
kouluja, joissa oli ainakin 
3000 koululaista. Ja Bangla
deshissa olimme kuuluisia 
siitä, että maan viisi parasta 
koulua oli katolisia." Näissä 
maissa kirkko saa sitä paitsi 
toimia ja rakentaa varsin va
paasti, kunhan noudattaa 
maan lakeja. "Ainakin oman 
kokemukseni mukaan näin 
on” , arkkipiispa muistaa ja 
lisää: ”Vaikeampaa saattaa 
kyllä olla joissakin islamilai
sissa maissa.”

Täällä Pohjolassa samoja 
vaikeuksia ei esiinny. Suurin 
ongelma lienee raha. Jos jos
sakin muualla kirkko työs- 
kenteleekin yhä maiden kris
tillistämiseksi, niin tällaisissa 
jälkiteollisissa yhteiskunnis
sa kirkon työn kohde on 
muualla. "Työmme on todel
lakin erilaista eri tilanteissa 
eri maissa," arkkipiispa Piero 
Biggio vakuuttaa.

M arko  T ervaportti
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Artikkeleita

Ilo -  jakakaa ilonne
Birgittalaissisarten hengelliset harjoitukset

Turun ja Helsingin Birgittalaissisaret isä Paulin kanssa yhteiskuvassa Birgitta-salissa. Keskeltä, ensimmäisestä 
rivistä löytyy myös äiti Guadalupe, joka kävi lyhyellä yllätys vierailulla Suomessa. Tällä hetkellä hän on luostaris
samme Kuubassa ylisisarena. Noviisimme sisar Irene on palannut takaisin Roomaan, missä hän yhdessä kuuden 
muun noviisin kanssa antaa ensimmäiset luostarilupuksensa 25. maaliskuuta.

Eikö sinulla ole rahaa? Eikä 
mitään, mitä voisit lahjoit
taa? Älä välitä! Sillä unohdit, 
että onnesi on antaa toisille 
rauhan lahja, jota maailma ei 
voi antaa ja siten aarteellasi 
ilolla ei ole rajoja. Ilo -  jaka
kaa ilonne, oli yksi monista 
mietiskelyn aiheista, joihin 
vanha tuttavamme isä Paul 
Nguyen johdatti meidät Bir
gittalaissisaret vuosiretriit- 
timme aikana kuluneella 
hiihtolomaviikolla. Päivittäi
sen pyhän messun ja rukous- 
hetkien lisäksi päivään kuu
lui kolme meditaatiota. Kah
deksassa päivässä ehdimme

mietiskellä mm. jokapäiväis
tä, sisäistä ja yliluonnollista 
elämää, rukousta, uskoa - 
Valaise maailma uskon liekil
lä -  uskollisuutta, voimaa - 
Vain yksi intohimo: evanke
liumi. Vain yksi ihanne: Jee
suksen elämä - uudistumista 
ja miten elää tätä hetkeä - 
Kauneinta!

Erityistä ja uutta oli se, 
että jokaisen meditaation jäl
keen jokainen sisar sai pie
nen ajatuksen luettavaksi ja 
mahdollisuuden kommen
toida sitä. Syntyi hienoja ja 
hedelmällisiä ajatuksia ja 
tuntui, että joka päivä opim-

Kutsu

25. maaliskuuta sisar M. Vio- 
letta Palattyn O.Ss.S. viettää 
ensimmäisten luostarilupa- 
usten antamisen 25-vuotis 
muistojuhlaa.

Olette sydämellisesti ter
vetulleita kiittämään kans
samme Jumalaa.

Pyhä messu klo. 18.30 
Turun Pyhän Birgitan kir
kossa. Messua vietetään piis
pamme Jözef Wröbelin SCJ 
johdolla.

Messun jälkeen vastaan
otto Birgitta-salissa.

Kohteliaimmin pyydäm
me ilmoittamaan tulostanne 
15. maaliskuuta mennessä. 
Kiitos.

Birgittalaissisaret 
Ursininkatu 15 A 
20100 Turku 
Puh. 02-2501910

sähköposti:
birgitta.turku@kolumbus.fi

me tuntemaan myös toinen 
toisiamme yhä enemmän. 
Lopuksi isä Paulilla oli vielä 
valmistettuna annettavaksi 
valokuva pienen ajatuksen 
kera, joka arvottiin meidän 
sisarten kesken. Keskiviikko
na meitä jälleen kohtasi yllä
tys: rekreaatio keskellä hiljai
suutta. Pienessä yhteishet- 
kessä vaihdoimme kuulumi
sia isä Paulin kanssa. Hän 
kertoi uudesta työstään Mal
mössä, Ruotsissa ja Vietna
mista, maasta, missä ei ole 
vielä täyttä uskonvapautta.

Esimerkiksi sääntökunta- 
laisten on sallittu pukeutua 
luostaripukuun vain luosta
rin sisällä, ulkopuolella he 
käyttävät ihan tavallisia vaat
teita kuten kaikki muut. Pap
pisseminaarit ovat sallittuja 
mutta papiksi vihkiminen ei. 
Käytännössä se tapahtuu sa
lassa yksityisesti piispan ta
lossa. Kaikista vaikeuksista 
huolimatta kirkolla on pap- 
piskutsumuksia tällä hetkellä 
enemmän kuin seminaarei
hin mahtuu kerralla opiske
lemaan. On syntynyt jopa jo
notuslista. Päivämme puoles
taan päätimme vielä kerran 
hiljentymällä Sakramentin 
eteen, adoraatioon ja rukoi
lemalla ruusukon.

Kiitos Isä Paul vielä ker
ran tästä upeasta retriitistä ja 
vierailusta luonamme. Tun
nemme, että olemme tulleet 
ravituiksi Jumalan sanalla.

S isar Marja-Liisa O SSS

Birgittalaisoblaattien
14.-16.11.

Elokuussa vietettiin on
nistuneesti hiippakunta' 
päivä. Järjestäjinä olivat 
Birgittalaissisaret, mutta 
käytännön töistä kantoi' 
vat aika paljon vastuuta 
birgittalaisoblaatit ja hei
dän mukaan värväämän- 
sä avustajat. Vastuuhenki
lönä oli oblaatti Raya 
Willberg. Turun luosta
rin äiti Elisabeth lupasi 
tuolloin kiitokseksi ob- 
laattien ja muiden tähän 
ryhmään kuuluvien avus
ta jäljestää retretin.

Retrettiviikonloppu asettui 
marraskuulle, sateisen Tcyl- 
mään aikaan, jolloin mielel
lään etsiytyy pimeydestä ja 
kylmyydestä luostarin valoon 
ja ryhmän lämpöön. Isä 
Frans Voss oli retretin johta
ja, kokenut ja koulutettu

jässä esitelmässään kävi läpi. 
Kirjasta on viiden euron 
kohtuulliseen hintaan ostet
tavissa mm. Birgittalaisluos
tarista, ja se kannattaakin 
ostaa.

Teksti ei ole helppolu
kuista (huolimatta Kalevi 
Vuorelan hyvästä suomen
noksesta), mutta avautuu 
pienellä pohdiskelulla, ja 
avaa ihmeellisen yhteyden 
700 vuoden taakse. Isä Frans 
lisäksi raivasi meille retrettin 
osallistujille “oikopolkuja”.

Lauantain vesperissä 
meillä oli pieni juhla, kun 
oululainen Anneli antoi no- 
viisilupauksen. Vuoden koe
ajan jälkeen hänestä voi tulla 
täysi oblaatti, jolloin jouk
komme taas kasvaa.

Illan hämärässä tuttu seu- 
rakuntakirkkomme muut
tuu tunnelmalliseksi luosta-

Isä Frans Voss tutustutti retrettiin osallistujat pyhän Birgitan ajatusten ko- 
kelmaan “Valon polkuja”.

mies tällaisessakin tehtäväs
sä.

Meitä oli 15, eli ryhmä oli 
suurehko. Paikalla olivat käy
tännössä kaikki oblaatit ja 
rinnakkaisjäsenet (luterilai
set ekumeeniseen oblaatti- 
ryhmään kuuluvat) niin Tu
rusta kuin Helsingistäkin, 
sekä - ilahduttavaa kyllä - 
myös muita kiinnostuneita, 
jotkut ensimmäisessä ret- 
retissään.

Ensikertalaiset saivatkin 
todellisen katolisuuden “kie
likylvyn”. Kun isä Frans 
suunnittelee retretin, ohjel
massa on kaikki tarpeelli
nen. Hetkirukousten lisäksi 
vietimme adoraation, kaksi 
meditaatiota ja kaksi messua. 
Teemana oli p. Birgitan aja
tuksien kokoelma “Valon 
polkuja”, jota isä Frans nel

rikirkoksi, jossa hetkirukouk- 
sen mystiikka saa valtaansa. 
Psälihintekstit vaihtelevat vii
kon ja ajan mukaan, nyt 
meille sattui pääasiassa ruko
uksia hädän hetkellä. Sehän 
saattoi olla jollekulle hyvin
kin ajankohtaista. Hetkiru- 
koukset kestävät tässä muo
dossaan n. 20 minuuttia, ja 
niistä tulee virkistyneenä 
pois.

Hiljainen vaellus puhu
mattomassa jonossa yli Bir- 
gitta-salin laajan lattian luo 
sekin yhteisyyttä. Sitten siir
rytään jollekin sisarten val
mistamista täyttävistä ja her
kullisista aterioista. Ei mei
dän tarvitse tyhjin vatsoin 
hiljentyä! (Toisaalta, mahtai
siko paastoretrettiin olla tuli
joita?) Aterian aikana soiva 
musiikki muistuttaa, ettei ole
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Paimenelta

retretti

tarkoitus keskustella.
Retretti on hyvä lääke uu

pumukseen, vaikka pitääkin 
nousta seitsemältä. Illalla sit
ten mennäänkin aikaisin le
volle. Työtä ei pidä ottaa 
mukaan. Jokin rentouttava 
kirja sen sijaan on hyvä olla 
mukana, koska aikaa on riit
tämiin. Ulkoilmaa saa käve
lemällä, ei aina ole pakko 
mennä Stockmannille.

Viikonloppuretretti kes
tää perjantai-illasta sunnun- 
tai-iltapäivään. Minua hou- 
kuttelee ajatus koko viikon 
retretistä esim. Saksassa, jos
sa kieli on huonommin hal
linnassa. Olen viettänyt viik
koja saksalaisessa benediktii
niluostarissa, ja ne ovat var
maan lähes käyneet retretis
tä, koska olen ollut pääasias
sa puhumatta, ja ahkerasti 
osallistunut hetkipalveluk- 
siin. Ohjanta vain on puut
tunut.

Voisi ehkä puhua tee-se- 
itse -retretistä? Yksinäisyys ja 
puhumattomuus on palvelu- 
työläiselle ylellisyyttä, sa
moin omiin asioihinsa kes
kittyminen. Viikossa pääsee 
hyvin irti arjesta. Viikonlop
pu on vielä siihen lyhyt.

M a r k k u  V ähätalo

Maallikot kirkossa
Helsingin piispan paimenkirje

Rakkaat sisaret ja veljet!

Käsitteellä ’kirkko’ on useita 
merkityksiä. Jo puhekielessä 
ymmärrämme sen merkitse
vän esimerkiksi rakennusta 
tai kirkollisia rakenteita ku
ten hiippakuntaa, seurakun
tia ja virkoja. Kun puhumme 
kirkosta, ajattelemme myös 
henkilöitä, pyhää isää, piis
paa, pappeja ja sääntökunta- 
laisia. Kirkko on kuitenkin 
jotain enemmän. Teologises
ti nähtynä se on ’’Kristuksen 
ruumis” ja myös ’’Jumalan 
kansa”. Kirkko ei ole pelkäs
tään rakennuksia, rakenteita 
tai kirkollisen viran haltijoi
ta. Me kaikki yhdessä muo
dostamme kirkon ytimen, 
me, jotka olemme kastetut ja 
jotka uskomme Jeesukseen 
Kristukseen, muodostamme 
hänessä yhteisön. Pyhä Paa
vali kuvaa kirkkoa seuraavas
ti: "Kristus on niin kuin ih
misruumis, joka on yksi ko
konaisuus , mutta jossa on 
monta jäsentä; vaikka jäse
niä on monta, ne kaikki yh
dessä muodostavat yhden 
ruumiin.[...l "Meidät kaikki 
[...] on kastettu yhdeksi ruu
miiksi. Yksi ja sama Henki 
on yhdistänyt meidät” (1. 
Kor. 12:12-13)

Kirkko ei ole omaehtoi
nen, vaan järjestäytynyt yh
teisö. Jeesuksen Kristuksen 
tahdon ja tradition mukaan 
hänen kirkollaan on konk
reettinen rakenne, jossa kai
killa sen jäsenillä on yhtä 
suuri arvo, mutta eriasteinen 
osallisuus Jeesuksen Kristuk
sen pappeuteen, erilaisia vas
tuualueita ja virkoja (vrt. 1. 
Kor. 12:18-21). Jotkut näistä 
viroista liittyvät erottamatto
masti pappisvihkimykseen.

Nämä virat ja vastuualu
eet on muun muassa kirkol
liskokousten asiakirjoissa ja 
kirkkolaissa aikojen myötä 
määritelty. Kirkkolaki on 
luonteeltaan yleismaailmalli
nen ja jokainen kirkon jäsen 
on velvoitettu noudattamaan 
sitä: niin piispat, papit, sään- 
tökuntalaiset kuin muutkin 
uskovat (kaanon 212 § 1). 
Kirkkolaki ei ainoastaan jär
jestä kirkollista elämää, vaan 
se palvelee myös objektiivi
suuden mittapuuna. Kukaan 
kirkossa ei voi hoitaa tehtä
väänsä omien mieltymysten
sä, siis henkilökohtaisten 
mielipiteittensä mukaan, 
vaan niiden yleismaailmallis
ten periaatteiden mukaan, 
joihin kirkko tukeutuu ja jot
ka ovat voimassa koko kirkos
sa.

Pyhän Raamatun ja tradi
tion mukaan sekä siitä johtu
en myös kirkkolain mukaan 
piispa on hiippakunnan joh
taja (vrt. kaanon 375). Samal
la tavalla seurakunnassa kirk
koherran kohdalla (vrt. kaa
non 515, 516). Piispa ja kirk
koherra ovat vastuussa viran
hoidostaan Jumalalle ja kir
kolle. Lisäksi kirkkoherra on 
vastuussa vielä omalle piis
palleen. Tätä vastuuta ei kan
neta teoreettisesti, vaan käy
tännössä. Siksi piispan on 
kirkkolain mukaan edistettä
vä hiippakunnassa järjestystä 
(kaanon 386, 391, 382 § 
1,2). Hän nimittää kirkko
herrat ja muut kirkollisen vi
ran haltijat (esim. kaanon 
470, 515). Hän on myös jo
kaisen hiippakunnallisen 
neuvoston puheenjohtaja tai 
sitten neuvosto toimii hänen 
auktoriteettinsa alla (vrt. 
esim. kaanon 492, 511, 513). 
Mitä tulee seurakunnan elä
mään, samat periaatteet päte
vät kirkkoherran kohdalla. 
(Pyhä istuin vahvisti taan
noin nämä periaatteet kah
dessa asiakirjassa, nimittäin 
piispan virkaa koskevassa ke- 
hotuskirjeessä Pastores Gre- 
gis, 2003 sekä ohjeistossa 
Pappi, seurakunnan kom- 
muniteetin paimen ja  johta- 
ja, 2002).

Nämä periaatteet eivät 
sulje millään tavalla pois 
maallikoiden aktiivista osal
listumista kirkon elämään. 
Kirkkolaki takaa sen heille. 
Siinä on säädetty muun mu
assa niin, että kaikilla usko
villa on oikeus saada osak
seen paimeniensa avustami
na kirkon hengellisiä aartei
ta, erityisesti Jumalan sanan 
ja sakramentit (kaanon 213). 
Kaikilla uskovilla on myös 
velvollisuus ja oikeus osal
taan vaikuttaa siihen, että ju

malallinen pelastussanoma 
kantautuisi ihmisten keskuu
teen yhä laajemmin (kaanon 
211, 225 §1). Heillä on vapa
us ilmaista erityisesti hengel
liset tarpeensa ja toiveensa 
omille paimenilleen (kaanon 
212 § 2). Heillä on oman tie
tämyksensä ja pätevyytensä 
nojalla oikeus ja toisinaan 
jopa velvollisuus ilmaista pai
menille käsityksensä asioista, 
jotka koskevat kirkon paras
ta (kaanon 212 § 3). Heillä 
on oikeus perustaa yhdistyk
siä, jotka palvelevat karitatii- 
visia ja hurskaita päämääriä 
tai kristillisen kutsumuksen 
edistämistä maailmassa (kaa
non 215). Mitään tällaista 
hanketta ei voida kuitenkaan 
kutsua katoliseksi ilman asi
anomaisen kirkollisen aukto
riteetin hyväksymistä (kaa
non 216). Maallikot voivat 
kirkossa hoitaa kirkkolaissa 
säädettyjä virkoja (kaanon 
228).

Nämä oikeudet on turvat
tu myös omassa pienessä 
hiippakunnassamme. Niitä 
sovellettaessa käytäntöön on 
kunnioitettava muutamia 
kirkollisia sääntöjä. Ensim
mäinen rajoittava tekijä on 
kirkon yhteinen hyvä. Kirkol
lisen auktoriteetin on yhtei
sen hyvän valossa ratkaistava 
näiden oikeuksien käyttämi
sestä (kaanon 223). Kaikkia 
uskovia ”velvoitetaan pysy
mään kirkon yhteydessä kai
kissa olosuhteissa (kaanon 
209 § 1)” Heidän tulee antaa 
todistus uskostaan sekä us
kollisuudestaan kirkolle ja 
sen paimenille (kaanon 210, 
212 § 1, 3; 214). Lisäksi hei
dän tulee huolehtia kirkkon
sa avustamisesta (kaanon 
222 § 1).

Kirkkolain mukaan voi 
viran uskoa vain sellaisen 
maallikon hoitoon, joka on

siihen soveltuva ja joka nou
dattaa kirkon opetusta (esim. 
kaanon 228 § 1, 2; 231, 492 
§ 1; 512 § 1, 3). Pastoraali- 
neuvostosta kirkkolaki säätää 
seuraavaa: "Pastoraalineuvos- 
to muodostuu uskovista, jot
ka elävät katolisen kirkon 
täydessä yhteydessä [...]” 
(kaanon 512 § 1). Pastoraali- 
neuvostossa voivat toimia 
vain uskovat, jotka osoittavat 
lujaa uskoa, oikeita elämän
tapoja ja järkevyyttä” (kaa
non 512 § 3). Kirkkolaki aset
taa samat edellytykset myös 
talousneuvoston jäsenille 
(kaanon 492 § 1).

Kirkkolain mukaan 
jokaisella neuvostolla on 
neuvoa antava luonne. Ne 
auttavat piispaa ja pappeja 
täyttämään tehtäväänsä. 
Neuvostoilla ei ole itsenäistä 
valtaa eivätkä ne voi siksi teh
dä päätöksiä. Viime kädessä 
piispan tai kirkkoherran tu
lee päättää esille otetuista asi
oista, ottaen huomioon kir
kon opetuksen, kirkkolain ja 
seurakunnan tai hiippakun
nan todelliset mahdollisuu
det. Niinpä kirkkolaissa sää
detään esimerkiksi, että ”pas- 
toraalineuvostolla on ainoas
taan neuvoa-antava äänival
ta; vain hiippakunnan piispa 
voi kutsua sen koolle kysei
sen apostolaatin tarpeen 
mukaan ja toimia sen pu
heenjohtajana; yksin hänellä 
on oikeus julkistaa saattaa 
tiedoksi neuvostossa käsitel
lyt asiat.” (Kaanon 514 § 1) 

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Mieluimmin olisin halunnut 
esittää tämän paimenkirjee
ni asiat enemmän teologisel
ta kannalta, enemmän rak
kaudella ja pastoraalisesti, 
niin kuin se tehdään Vati
kaanin toisen kirkolliskoko
uksen asiakirjoissa tai maal
likkojen lähetystehtävää kir
kossa käsittelevässä kehotus- 
kirjeessä Christifideles laici 
1988. Sellainen tyyli olisi 
voinut saada jonkun ajattele
maan, että piispa ratkaisisi 
edellä esitetyt asiat henkilö
kohtaisten asenteittensa 
pohjalta. Toivon, että selkeä 
viittaus kirkkolakiin sallii 
näiden kysymysten objektii
visen esittämisen. Maallikko
ja koskevat kirkkolain sää
dökset noudattavat Vatikaa
nin toisen kirkolliskokouk
sen päätöksiä ja tiivistävät 
sen opetuksen.

Helsingissä 
kynttilänpäivänä 2004 
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Perspektiivi

Religionsförtryck i 
Frankrike

I señaste nummer av Fides 
behandlade ledaren den 
bedrövliga lag som nu tro- 
ligen fattats i Frankrike. 
Att ett land som har fri- 
het, broderskap och jäm- 
likhet som devis, täcks fi> 
reslä en lag som gör ett sä- 
dant ingrepp i de mänskli- 
ga rättigheterna, är ju heit 
skandalöst.

Man skyller pä att sta- 
ten och religionen skall 
hällas skilt men det kün
de man göra genom att ig- 
norera dessa dräktdetaljer. 
Det är ju bara om en reli- 
giöst päbjuden sed, eller i 
detta fall dräktdetalj kan 
vara tili skada för andra 
eller fara för omgivningen 
som den med rätt kan 
förbjudas men man kan ju 
inte pástá att detta künde 
gälla en slöja eller huv- 
udduk, ett krucifix, en li
ten kalott eller en turban 
för att inte tala om ett väls- 
kött skägg.

Förbudet har ocksä 
väckt en storm av protes
ter. Sedan julen har politi- 
kerna blivit översköljda 
med protester. En Politi
ker har rapporterat för 
den katolska tidningen La 
Croix, att han under jul- 
dagarna fätt 2800 protes
ter och att antalet señare 
stigit tili ca 18000. Frans- 
ka ambassader har ocksä 
blivit utsatta för stora 
mängder av sädana protes
ter.

Det vore en lycka om 
politikerna skulle lyssna 
tili folket. I annat fall 
finns det risk för att förbu
det señare skulle uts- 
träckas tili högskolor vil-

ket bl.a. künde bli ett 
problem för ordensfolk 
med dräkt.

Därtill kommer att en 
sädan förbudsmentalitet 
tyvärr är smittsam. Redan 
nu har tvá belgiska senato- 
rer framlagt ett förslag tili 
pariamentet om att Belgi
en borde följa Frankrikes 
exempel och förbjuda reli- 
giösa symboler i statssko- 
lorna.

Jag har bara sett en ar- 
tikel som säger nägot för- 
nuftigt för förbudet. Den 
är den nigerianske Wole 
Soyinkas understreckare i 
Hufvudstatsbladet. Han 
har vuxit upp i en miljö 
med flere stammar och 
flere religioner. Han talar 
för att en skoluniform fö- 
renar eleverna tili en en- 
het över stamgränserna 
medan de olika trossym- 
bolerna i dräkten splittrar 
dem i olika grupper som 
lätt blir fientliga mot va- 
randra.

När jag läste artikeln 
kom jag tili att skoluni
form troligen är det enda 
goda alternativer tili fri- 
het. Grupper uppstär lätt 
även utan symboler. En 
rätt futtig gruppering är 
den som gär enligt föräld- 
rarnas sociala position 
och inkomster. Den torde 
vara rätt vanlig i vära sko- 
lor. De vars föräldrar har 
räd att köpa märkeskläder 
ät sina barn ser ned pä 
dem som inte har märkes
kläder. Inte precis nägon 
trevlig gruppbildning.

M ärta  A m in o ff

Paastokeräys 2004: "Oikeuden
mukaisuuden aika", "Dags för rättvisa" 
"Let your justice liappen"

Kastittomille nuorille 
opiskelumahdollisuudet
Paaston aikana pyrimme eri
tyisellä tavalla auttamaan toi
sia ihmisiä. Caritaksen kaut
ta tähän on perinteisesti an
nettu mahdollisuus - tällä 
kertaa teemana on “Oikeu
denmukaisuuden aika” ja 
kohteina kastittomien tyttö
jen hyväksi perustetut maito- 
osuuskunnat Intiassa, Madu- 
rain maakunnassa.

Jesuiittojen “maahanpol- 
jettujen ihmisten säätiö” Ma- 
durain maakunnassa taiste
lee lapsityövoiman käyttöä 
vastaan ja kouluttaa iltakurs- 
seillaan jo 12.000 lasta. Sää
tiön perustama Dr Ambed- 
kar Cultural Academy 
(DACA) on sisäoppilaitos, 
joka on aloittanut neljä mai
to-osuuskuntaa. Vuonna
2003 aloitetuista kahdesta 
osuuskunnasta toinen tuot
taa maitoa DACAm koulua 
käyvien kastittomien (dalit) 
lasten hyväksi, toinen niiden 
koulusta pudonneiden las
ten hyväksi, jotka on otettu 
vuoden mittaiselle kurssille 
oppimaan tekstiilitöitä ja kir
jo-ompelua. Tytöille järjeste
tään työpaikka koulun jäl
keen.

DACA:ssa on 216 tyttöä, 
jotka ovat tulleet keskukseen 
orpojen tai esim. elinkautis
vankien lasten joukosta tai 
lapsityövoimana käytetyistä 
lapsista. He ovat hyvin köy
hiä ja halveksittuja kastitto- 
mia. Kolmen lapsen ryhmä 
pitää huolta nimikkolehmäs- 
tään. Tämä antaa heille ar
vonantoa ja opettaa työn 
kunnioittamista koulun
käynnin ohessa. Tytöt pitä
vät hyvän huolen lehmistä, 
ruokkivat ja pesevät niitä.

mutta lypsämisestä huolehti
vat palkatut työntekijät.

Tytöt asuvat DACAm yh
teydessä sijaitsevassa Äiti Te
resa -asuntolassa. Lehmät 
tuottavat asuntolalle maitoa 
juotavaksi ja siitä jalostetaan 
myös terveellisiä maitotuot
teita ravinnoksi. Ylimääräi
nen maito myydään tyttöjen 
asuntola- ja koulutuskulujen 
kattamiseksi.

Paavi Johannes Paavali II 
kehotti Intian piispoja
17.11.2003 Ad-Limina-vierai- 
lullaan erityisesti huolehti
maan huolta kastittomista. 
Paastoviestissään paavi veto
aa: “joka minun nimessäni 
ottaa vastaan yhdenkin tällai
sen lapsen, se ottaa luokseen 
minut, ”(Mt 18:5). Paavi kiin
nittää huomionsa lasten kär
simyksiin erilaisen hyväksi
käytön kohteina ja kehottaa: 
“Olkoon tämän paastonaika 
erityisesti aikaa, jolloin huo
lehdimme lasten tarpeista 
omissa perheissämme ja 
koko yhteiskunnassa”.

Suomen Caritaksella on 
kaksi hanketta, joissa tätä ke
hotusta pyritään noudatta
maan: tämä kastittomien las
ten maito-osuuskunta Intias
sa sekä Ugandan AIDS-or- 
vot. Auta lasta - otat vastaan 
Herramme Jeesuksen Kris
tuksen.

Kirkoista löydät keräyslip
paat. Palmusunnuntain ko
lehdilla myös tuetaan paasto- 
keräystämme “Oikeudenmu
kaisuuden aika”. Voit myös 
maksaa avustuksen CARI- 
TAS-tilille SAMPO 800012- 
70154504 viitenumerolla 
2257.

Paastonajan lukemista Katekeettisesta 
keskuksesta
UUTUUS! Jan Aarts: Ristintie - isä Jan Aartsin mietiskelyjä ristintien 14 
asemaan. 8 EUR (10 EUR kotiin postitettuna)

Muita paastonaikaan sopivia Katekeettisen keskuksen julkaisuja:

Birgit Klockars: Vit väg - Valkea tie 5 EUR (mietiskelyrunoja, suom. ja ruots.)
Anna Dunér ja Andréa Räder: Pyhät ja rohkeat (suom.); I helgonens värid 
(ruots.) 17 EUR - pyhimyskirja lapsille ja nuorille 
Jean Vanier: Minä kohtaan Jeesuksen 15 EUR - kuvitettu mietiskelykirja 
lapsille Jeesuksen elämästä

Katekeettinen kekus, Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09) 2416095, fax (09) 5885157. Sähkö
posti katekeesi@catholic.fi, kotisivu www.katekeettlnenkeskus.fi
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Paastokeräys

Fasteinsamlingen 2004
''Oikeudenmukaisuuden aika", ''Dags för rättvisa", ''Let your justice 
happen"

Möjliggör studier för kastlösa unga
Under fastetiden strävar vi pä ett 
speciellt sätt efter att hjälpa an- 
dra människor. Genom Caritas 
har det traditionellt varit möjligt 
och är är temat ”Dags för rättvi- 
sa!” . Mälet för insamlingen är de 
mjölkandelslag som grundats i 
landskapet Madurai i Indien för 
att hjälpa kastlösa flickor.

Jesuiternas ”stiftelse för nedt- 
rampade människor” i landska- 
pet Madurai kämpar mot an- 
vändningen av barnarbetskraft 
och ger redan 12 000 barn ut- 
bildning genom kvällskurser. 
Stiftelsen har grundat Dr Ambe- 
dkar Cultural Academy 
(DACA), en internatskola som 
har grundat fyra mjölkandelslag. 
Av de tvä andelslag som grunda- 
des är 2003 producerar det ena 
mjölk för de kastlösa (dalit) barn 
som gär i DACA'skolan, medan 
det andra hjälper barn som läm- 
nat skolan och som nu fär gä en 
ettärig kurs för att lära sig texti- 
larbete och brodering. Efter avs- 
lutad utbildning ser man tili att 
flickorna fär arbete.

I DACA gär 216 flickor, som 
har kommit tili centret för att de 
är föräldralösa eller deras föräld- 
rar avtjänar livstidsstraff eller för 
att de själva har utnyttjats som 
barnarbetskraft. Barnen är 
mycket fattiga och som kastlösa 
föraktade. Varje ko i andelslaget 
tas om hand av en grupp pä tre 
barn. Det ger dem en känsla av 
betydelse och lär dem vikten av 
arbete vid sidan av skolgängen. 
Flickorna tar väl hand om sin 
kor, de matar och tvättar dem, 
men mjölkningen sköts av av- 
lönade anställda.

Flickorna bor i Moder Tere- 
sa-internatet i samband med 
DACA. Korna förser internatet 
med mjölk att dricka och mjöl- 
ken förädlas ocksä tili mat i form 
av hälsosamma mjölkprodukter. 
Den mjölk som blir över säljs för 
att täcka flickornas intemat- och 
utbildningsutgifter.

Päven Johannes Paulus II 
uppmanade Indiens biskopar 
vid deras Ad Limina-besök 
17.11.2003 att i synnerhet ta 
band om de kastlösa. I sitt fas- 
tebrev vädjar päven: ”den som i 
mitt namn tar emot ett sädant 
barn tar emot mig”, (Matt 18:5). 
Päven fäster sin uppmärksamhet 
pä barns lidande som offer för 
utnyttjande av olika slag och up- 
pmanar oss: ”Lät den här fasteti- 
den i synnerhet vara en tid dä vi 
ser till barnens behov i vära egna 
familjer och i heia samhället.”

Caritas Finland har tvä pro- 
jekt som försöker följa den upp- 
maningen: de kastlösa barnens 
mjölkandelslag i Indien och 
barn som blivit föräldralösa pä 
grund av aids i Uganda. Hjälp 
ett barn -  du tar emot vär Herre 
Jesus Kristus.

Välsignad fastetid önskar
Caritas Finlands styrelse och 

kontor
Insamlingsbössor finns i kyr- 

korna. Fasteoffret som uppbärs 
vid Palmsöndagens kollekt stö- 
der ocksä vär insamling ”Dags 
för rättvisa” . Du kan ocksä beta- 
la in ett bidrag tili Caritas kon-
to, SAMPO 800012-70154504, 
referensnummer 2257.

Tue

kastittomien 

nuorien 

opiskelu

mahdollisuuksia 

- osallistu 

paasto- 

keräykseen!

r
I tin u m m  IHattaoanins .»itonuinmer

Saaja

Sampo
800012-70154504

Suomen Caritas ry 
Maneeäkatu 2 a 
00170 Helsinki___

Makssp

AJieMfiotus
Underatoift

TltltaniD  
tán Konto nr

J_ L JL _ L _ L JL J _ L

TILISIIRTO GiRERING
M aku v a littiin  vän Sowm uM Ko«m««n
eMjm ffltAiisesfi vidn nakseian bnoittaman lilmjiTieron penistMtla. 
Behningen tamwdhis endast tn mottaiiam I RnbuKi «ntgt AIM fam  viOair fär 
irulkas belalninaefämHdina och m dast W  det totilMiunmiw betatafm anaM^
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Ajassa

Kala hakusessa Stella 
Marisin hiihtolomaleirillä

Lehden vierailu Stella 
Mariksen hiihtolomalei' 
rillä alkaa vauhdikkaasti, 
kun pujottelemme isä 
Teemu Sipon SCJ kanssa 
leiritaloon talon eteen 
päättyvää mäkeä alas suih' 
kiviä pulkkia väistellen. 
Lapset hinaavat pulkat 
yhä uudelleen mäen lael
le, ja mäenlasku jatkuu - 
mistä kaikki tuo energia 
tulee?

Hangilta, järven jäältä ja yh
teisistä touhuista, siltä se 
näytti. Leirin yhtenä vetäjänä 
toiminut veli M ikko Salo 
SCJ kertoo, että hiihtoloma- 
leirin pääpaino oli sanalla 
loma, ja leirin katolinen ai
heisto näkyi sitten enimmäk
seen askartelun ja muun 
puuhastelun osana.

Teemana kala

Leirin teema oli kuitenkin 
kala, joka on yksi vanhim
mista kristillisistä symboleis
ta. Pietarin kalansaalis jäi 
kuitenkin haaveeksi.

“Saimme verkoilla vain

kaksi haukea ja yhden lah
nan”, veli Mikko hymähtää.

Se ei pahasti harmita - 
ihmisten kalastaminenhan 
tässä tärkeätä on, ja kalatee- 
ma toistui kaikessa leiritoi
minnassa ja tarinoissa.

Jokainen leiri-ilta päättyi 
iltahartaukseen. Peräti neljä 
pappia kävi Stella Marisissa 
viettämässä messua.

Tulevaisuutta pedattiin 
osallistumalla aktiivisesti 
messun viettoon. Pojat toimi
vat messupalvelijoina ja tytöt 
kanttoreina sekä lukijoina.

Sää suosi leiriläisiä. Ilma
piiristä kertoo se, että leirin 
päättyessä leiriläiset tekivät 
varauksia Stella Marisin kesä
leireihin - ja väliin varsin 
haikein mielin. Luvassa on 
silloin kovasti toisenlaista 
elämysmatkailua kuin verk
kojen vetämistä jäällä tai 
hangessa pyörimistä saunas
ta - mutta uusi vuodenaika, 
uudet kujeet. Näinhän sen 
pitääkin mennä.

O lli O rkoneva

Katoliset lastenleirit 
kesällä
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 127.6. -2 .7 . Perheet, nuoret ja se
niorit

Perheleiri II 2.7. -  9.7. Perheet ja isoskoulu
tus samaan aikaan

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

Lastenleiri -  Jyväskylä 30.5 -  6.6. 80 eur / 
sisarukset 60 eur. Ilmoittautuminen 30.4. 
mennessä Jyväskylän ursuliinisisarille, puh. 
014-614659.

Lourdes -  matka nuorille Hintoja on hiukan 
nostettu, jotta ei tarvittaisi niin paljon avustuk
sia mm. Saksasta Bonifatiusvverkiltä. Mikäli 
jollain on maksuvaikeuksia, kannattaa pyytää 
tukea omasta seurakunnasta. Myös sosiaali
virasto avustaa usein lasten lomatoimintaa. 
Hakemukset on kuitenkin tehtävä aikaisin ke
väällä. Ilmoittautumiset Katekeettlseen 
keskukseen ellei toisin mainita.

Hiihtolomaleiri
on...
...mäenlaskua...

lukuharjoituksia veli Mikon kanssa.

i i



Paimenelta

Paastonaika 2004
Piispamme paastokirje

Rakkaat sisaret ja veljet!

Paastonaikaa kutsutaan 
usein pyhäksi ajaksi. Tällä 
ajalla on todella erityinen 
merkitys kristityn elämässä. 
Se on valmistautumisen ai
kaa pääsiäiseen, kirkkovuo
den suurimpaan juhlaan. 
Jeesuksen Kristuksen ylös
nousemus avaa näköalan 
meidän ylösnousemukseem
me. Se liittyy erottamatto
masti Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemukseen. Meidän 
ylösnousemuksessamme on 
kaksi ulottuvuutta. Se saa 
täyttymyksensä ruumiin ylös
nousemuksessa ihmiskun
nan historian päättyessä. 
Mutta ylösnousemuksemme 
on todellista jo tässä elämäs
sä, kun sielumme nousee 
ylös synnin kuolemasta ar
mon elämään.

Tässä ajassa tapahtuva 
ylösnousemus tulee todelli
seksi ensimmäistä kertaa kas
teen sakramentissa. Siinä 
Jeesuksen Kristuksen pelas
tustyön perusteella sielum
me saa lahjana Jumalan ar
mon ja meidät kutsutaan Ju
malan ystävinä uuteen elä
mään. Hengellinen ylösnou
semus tapahtuu myös jokai
sessa parannuksen sakra
mentissa, siis silloin, kun 
pappi ripittäytymisen jälkeen 
antaa meille synninpäästön.

Kasteen sakramentilla on 
siis erityinen merkitys. Kas
teessa me luovumme kaikes
ta siitä mikä on lähtöisin saa
tanasta, ja me tunnustamme 
uskomme yhteen, todelli

seen, kolmiyhteiseen Juma
laan. Näin me sitoudumme 
vapaina häneen. Raamatun 
kielellä sanoen me olemme 
solmineet kasteessa liiton Ju
malan kanssa. Tämä liitto ei 
perustu siihen, että me olem
me valinneet Jumalan, vaan 
siihen, että hän on valinnut 
meidät.

Jumala itse määrittelee 
tämän liiton periaatteet, 
emme me. Jumalan ilmoitus 
näyttää meille, mitä uskolli
suus tässä liitossa edellyttää. 
Siihen kuuluvat usko ja kym
menen käskyä.

Jo ensimmäinen käskyis
tä velvoittaa meitä pysymään 
uskollisina tälle liitolle. Van
hassa testamentissa sanot
tiin: ’’Kuule Israel! Herra on 
meidän Jumalamme, Herra 
yksin. Rakasta Herraa, Juma
laasi, koko sydämestäsi, koko 
sielustasi ja koko voimasta
si.” (5. Moos. 6:4-5) Myös 
Jeesus Kristus toistaa opetuk
sessaan tämän saman käskyn 
(Matt. 22:37).

Ensimmäisessä käskyssä 
ihmistä kehotetaan tunnus
tamaan Jumala, uskomaan 
häneen ja rukoilemaan hän
tä. Pyhä Paavali puhuu suo
raan ”uskonkuuliaisuudesta” 
(Room. 1:5; 16:26). Paavali 
näkee myös, että kaikki mo
raaliset virheet ovat seuraus
ta Jumalan kieltämisestä.

Ensimmäiseen käskyn 
antamaan velvoitteeseen voi 
vastata kahdella tavalla, joko 
myöntävästi tai kieltävästi. 
Kielteinen vastaus ilmenee 
kouriintuntuvasti niin sano

tuissa uskoa vastaan tehdyis
sä synneissä. Näitä ovat tai
kausko, epäjumalanpalvelus, 
ennustaminen, noituus, 
ateismi, agnostisismi ja tar
koituksellinen epäily.

Myönteinen vastaus taas 
merkitsee sitä, että uskosta 
pidetään tarkkaa huolta, toi
sin sanoen sitä ravitaan, sitä 
vaalitaan valppaana, ja torju
taan se, mikä puhuu uskoa 
vastaan. Vastuumme uskosta 
on sitä suurempi, mitä voi
makkaammin työ- ja elinym
päristömme nousevat sitä 
vastaan ja yrittävät saada 
meitä maallistumaan.

Kuinka voimme ravita us
koamme? Siihen on sekä yli
luonnollisia että luonnollisia 
välineitä. Yliluonnollisiin 
kuuluvat sakramentit, ruko
us ja Raamatun lukeminen.

Näitä apukeinoja emme 
saa lyödä laimin. Ne ovat 
välttämättömiä uskonelämäl
le. Voimme havaita elämässä 
seuraavan säännönmukai
suuden: Mitä vähemmän 
käymme kirkossa ja osallis
tumme pyhän messun viet
toon, mitä vähemmän käym
me ripillä tai osallistumme 
kommuunioon, mitä vähem
män me rukoilemme ja 
kuuntelemme Jumalan sa
naa, sitä nopeammin uskom
me heikkenee ja hiipuu; sitä 
enemmän loitonnumme Ju
malasta ja hänellä on meille 
yhä vähemmän sanottavaa; 
sitä suurempia vaikeuksia 
meillä on uskomme ja kir
kon opetuksen kanssa.

Sakramentit ja rukous

puolestaan lähentävät meitä 
Jumalaan. Hän odottaa mei
tä alati. Mitä lujemmin me 
liitämme itsemme Jumalaan, 
sitä enemmän uskomme 
muuttuu rakkaudeksi häntä 
kohtaan ja saa siinä täytty
myksensä. Silloin me annam
me Jumalalle ensimmäisen 
sijan elämässämme ja päätök- 
sissämme.

Kirkko haluaa huolehtia 
elävästä yhteydestämme Ju
malaan. Siksi se velvoittaa, 
että me osallistumme joka 
sunnuntai ja juhlapäivä py
hään messuun. Tämä velvol
lisuus on otettava vakavasti. 
Katekismuksessa on kirjoi
tettu: ” Ne, jotka tietoisesti 
rikkovat tätä velvollisuutta 
vastaan, tekevät raskaan syn
nin.” Joka osallistuu mes
suun jo edeltävänä iltana, on 
täyttänyt tämän velvollisuu
den (vrt. KKK 2180). Siitä 
voi olla vapaa vain vakavan 
esteen sattuessa. Sellainen 
on esimerkiksi sairaus, ikä, 
pitkät etäisyydet huonoine 
kulkuyhteyksineen, sairaasta 
tai lapsesta huolehtiminen; 
tai jos oma työpaikka edellyt
tää työssä oloa sunnuntaina 
(KKK 2176, 2180, 2181).

Huolehtiakseen elävästä 
yhteydestämme Jumalaan, 
kirkko velvoittaa meitä myös 
ripittäytymään ainakin ker
ran vuodessa ja käymään pää- 
siäisaikana kommuuniolla 
(KKK 2042).

Myös Jumalan sana, joka 
on elävä sana, vahvistaa us
koamme. Raamatussa Juma
la puhuu meille suoraan. Sii

nä hän opastaa meitä mihin 
meidän pitää uskoa, ja min
kälaisia moraalisia velvoittei
ta meillä on. Usein Jumala 
antaa meille Raamatussa 
suoran vastauksen henkilö
kohtaisiin kysymyksiimme. 
Hän auttaa meitä ymmärtä
mään kuinka voimme rat
kaista ongelmamme.

Me voimme vahvistaa us
koamme myös luonnollisin 
keinoin. Niihin kuuluu 
myös ennen kaikkea hyvien 
hengellisten julkaisujen luke
minen, joissa uskon sisältö 
esitetään väärentämättömä
nä. Edelleen niihin kuuluu 
osallistuminen hengellisiin 
harjoituksiin tai hengellis- 
teologiset keskustelut rippi- 
isän tai muiden pappien 
kanssa.

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Paastonaika on kääntymyk
sen ja uudistumisen aikaa. 
Ilman uskoa tämä prosessi 
on mahdoton. Mutta toisaal
ta hengellinen syventyminen 
vahvistaa uskoa. Jokainen 
meistä itse tietää parhaiten, 
mitä oma hengellinen elämä 
on vailla. Siinä meidän on 
erityisesti nähtävä vaivaa ja 
käytettävä apuna edellä mai
nittuja hengellisiä keinoja. 
Sillä onhan meidän ponnis
telumme päämäärä elämä Ju
malan yhteydessä - uskolli
suus hänen liitolleen.

+ JÖZEF W r ö bel  SCJ 
H elsin g in  piispa

Teresa ry: Toimintakertomus vuodelta 2003
Vuosi 2003 oli Teresa>yhdistyksen 50. toimintavuosi.

Johtokuntat Johtokuntaan 
kuuluivat puheenjohtaja Pirjo 
Uronen, varapuheenjohtaja 
Merja Immonen, rahastonhoi
taja Johanna Kivi, sihteeri 
Anna-Maija Lindholm, jäsen 
Pirkko Mohell Ja varajäsen Mar
ja Kuparinen. Moderaattorina 
toimi isä Kazimierz Lewandows- 
ki , jonka piispa Jozef Wröbel 
nimitti kevätkaudella isä Jan 
Aartsin tilalle.

Kokoukset! Teresat kokoontui
vat kuukauden ensimmäisenä ja 
kolmantena tiistaina iltamessun 
jälkeen Pyhän Marian seura
kuntasalissa. Kevätkaudella oli 
neljä esitelmäiltaa: Irene Hell
ström alusti aiheesta "Näin syn
tyy paperi”, Märta Aminoff ker
toi Lourdesista, tulevan pyhiin
vaellusmatkamme kohteesta, 
Tuulikki Tuuri kertoi teresoi- 
den historiasta ja katselimme 
vanhoja valokuvia, ja Esa Eräva- 
lo alusti aiheesta "Fides et ratio, 
usko versus järki”. Esitelmäilto- 
jen lisäksi kokoonnuimme kah
tena peräkkäisenä kokousiltana 
perehtymään kukkien ja kuiva- 
kukkien sidontaan Jaana Lan
ginkosken johdolla. Kevätkausi

päätettiin teresoiden, -fransis
kaanien ja Marian seurakunnan 
Caritaksen yhteisellä kevätjuh
lalla.

Syyskauden ensimmäinen 
kokousilta oli teresailta vanhaan 
malliin: Veli Mikko Salo luki 
ääneen Isä Camilloa ja teresat 
tekivät käsitöitä. Muuten ohjel
mamme koostui 50-vuotisjuhli' 
en valmistelusta. Teimme pik- 
kusuoiaisia ja kakkujen koristei
ta. Joulumyyjäisiä varten teim
me joulukransseja ja kuivakuk- 
kakimppuja, jälleen Jaana Lan
ginkosken opastuksella. Lisäksi 
vierailimme totuttuun tapaan 
karmeliittaluostarissa Myllyjär- 
vellä ja vietimme Teresa-messua 
sisarien kanssa. Messun Jälkeen 
Pirjo Uronen kertoi kuulumisia 
LourdesHn matkalta. Työn
täyteisen syyskauden päätteeksi 
vietimme joulujuhlan.
Kauden kokousilloissa oli mu
kana keskimäärin 15 henkeä/ 
kokous.

Myyjäiset ja avustukset: Kevät
kaudella pidettiin kirpputori- 
myyjäiset ja syyskaudella joulu- 
myyjäiset. Myyjäisten tuotoilla 
tuettiin Pyhän Marian seura

kunnan urkurahastoa, hiippa
kunnan lasten ja nuorten leiri
toimintaa, Maanantaiklubia ja 
Karmeliittaluostaria,

Loppiaisena teresat järjesti
vät jälleen molempien seura
kuntien perhejuhlan kahvitar
joilun ja elokuussa järjestimme 
eläkeläispäivän Stella Marisissa.

WUCWOi Teresa ry on katoli
laisten naisten maailmanjärjes
tön, World Union of Catholic 
Women Organizations, jäsen. 
Saamme jäsenenä vuosittain 
useita tiedotteita ja lehden nel
jä kertaa vuodessa.

Tiedottaminens Kuten ennen
kin, kevät' Ja syyskausien alussa 
lähetettiin tiedotekirjeet jäsenil
le ja toimintaa tukeville. Vuo
sittainen eläkeläispäivän kirje 
lähetettiin yli 350 osoitteeseen. 
Yhdistyksen toiminnasta tiedo
tettiin Helsingin molempien 
seurakuntien ilmoitustauluilla. 
Fides julkaisi yhdistyksen ohjel
ma-ja tapahtumatiedotteet.

SO^otiguhlati Teresa ry:n toi
minnan SO^otisjuhlat
26.10.2003 alkoivat juhlavalla

messulla p. Marian kirkossa, 
piispa Jozef Wr6bel pääseleb- 
ranttina. Juhlavastaanotto pi
dettiin Englantilaisella koulul
la. Teresat itse huolehtivat juhli
en valmisteluista, tarjoilut val
misteltiin kahden konditoria- 
mestarin Matti Andelinin ja 
Heikki Ertovaaran johdolla.

Juhlat alkoivat puheenjohta
jan tervehdyksellä. Piispa Jozef 
Wröbel piti tervehdyspuheen ja 
tämän jälkeen isä Kazimierz ker
toi Juhlapuheessaan teresoiden 
toiminnasta Ja historiasta. Saim
me runsaasti tervehdyksiä muil
ta järjestöiltä, seurakunnilta ja 
sääntökunnilta. Ulkomaisia ter
veisiä toi Leena Schulz Saksasta. 
Juhlien ja juhlamessun musiik
kiesitykset olivat lahja teresoille 
Ann-Cathrin Wulffilta ja Marco 
Bonaccilta ystävineen. Kans
samme juhliin osallistui n. 100 
henkeä.

Toimintamme: Vuosi 2003 oli 
siis yhdistyksemme juhlavuosi, 
täytimme silloin pyöreät 50 
vuotta. Juhlavuoden huipentu
ma, varsinaisen juhlapäivän li
säksi, oli pyhiinvaellus 
Lourdes’iin syyskuussa. Matka

tehtiin isä Janin johdolla yhdes
sä 500 hollantilaisen pyhiinvael
tajan kanssa. Suomalaisia oli 
mukana 13, joista suurin osa oli 
teresoita.

Muuten vuosi on kulunut 
kuten edellisetkin: Olemme yh
dessä osallismneet esitelmä- ja 
työiltoihin, auttaneet siellä, mis
sä apua on tarvittu, menestyk
sellisesti pystyttäneet kahdet 
myyjäiset ja jakaneet työmme tu
lokset apua tarvitseville. Jäsen
kunnan ikääntyessä aktiivisten 
teresoiden määrä on pienenty
nyt, mikä näkyy myös kokousil- 
tojen kävijämäärissä. Tulevan 
toimintamme kannalta olisi ää
rimmäisen tärkeää saada mu
kaan uusia jäseniä. Mutta - vaik
ka meitä on entistä vähemmän, 
ja toivoisimme, että meitä olisi 
enemmän, voimme olla tyytyväi
siä toimintamme tulokseen. 
Olemme saaneet iloa itsellem
me ja toivottavasti myös pysty
neet jakamaan sitä toisille. Sydä
melliset kiitokset kaikille toi
minnassamme mukana olleille!
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Vakio-ohjelmat Kalenteri

Helsinki

Pyhän Henrikin Icatedraaiiseuralcunta

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

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

i*yliftn iMaiian seuralcunta

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

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan Hem m ingin seuralcunta

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 tl 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 Oiavin seurakunta

Yrjönkatu 36,40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti 
olavi@cathoiic.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 Ursuian seurakunta

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

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

N asaretin pyhän perheen seurakunta

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

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

Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunta

6.3. la 9.45 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
7.3. paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/ 
engi, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
italiaksi, 18.00 iltamessu.
8.3. ma 18.30 informaatiokurssi seu
rakuntasalissa.
13.3. la 17.40 vesper, 18.00 aatto- 
messu.
14.3. paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/ 
ranska, 11.00 päämessu, 10.30 las- 
tenkerho, 12.30 perhemessu, 18.00 
iltamessu.
16.3. ti 14.00 seniores: messu ja ko
kous.
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 18.00 juhlamessu.
20.3. la 10.00-12.30 ensikommuuni
on opetus, 17.40 vesper, 18.00 aat
tomessu.
21.3. paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/ 
engI, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu.
22.3. ma 18.30 informaatiokurssi 
seurakuntasalissa.
25.3. to Hen-an syntymän ilmoittami
nen: 18.00 juhlamessu.

---------------- Diaspora-----------------
Porvoo 21.3. su 16.00 
Tikkurila 28.3. su 16.00

Pyhän ¡Marian seurakunta

6.3. 10.00 lauantaikurssi/uskonnon- 
opetus, 16.30 messu Riihimäellä,
18.30 aattomessu
7.3. paaston 2. sunnuntai: 10.00 
messu ruotsiksi/mässa pä svenska,
11.00 messu suomeksi, 16.00 mes
su puolaksi/Msza sw po polsku,
18.30 iltamessu
13.3. la 18.30 aattomessu
14.3. paaston 3. sunnuntai: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu eng- 
lanniksi/Mass in English, 18.30 ilta
messu
15.3. ma ei ole messua kirkossa!
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso, juhlapyhä: 18.30 iltamessu
20.3. la ensikommuunion opetus 
seurakuntasalissa 10.00, 18.30 aat
tomessu
21.3. paaston 4. sunnuntai: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu suo
meksi/vietnamiksi, 18.30 iltamessu
25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä: 18.30 iltamessu

Diaspora
Riihimäki 6.3. la 16.30 (Siunauskap
peli)
Hanko 27.3. la 16.00 (Täktomin kap
peli)

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta

6.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe- 
messu
7.3. paaston 2. sunnuntai: 10.30 pää
messu, 18.30 Mass in English
13.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 
perhemessu
14.3. paaston 3. sunnuntai: 10.30

päämessu, 18.30 Mass in English
16.3. ti 19.00 informaatiokurssi
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 18.30 juhlamessu
20.3. la 10.00 messu Ahvenanmaal
la
21.3. paaston 4. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.30 Mass in English
25.3. to Hen-an syntymän ilmoittami
nen: 18.30 juhlamessu

Miestenpiiri iltamessun jälkeen kuu
kauden ensimmäisenä tiistaina.

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 kate
keesi

Jyväskylä

Pyhän Oiavin seurakunta

7.3. paaston 2. sunnuntai: 10.00 ris- 
tintien hartaus, 10.30 päämessu
12.3. pe 18.00 messu Kiteellä
13.3. la 9.45 uskonnonopetus Joen
suussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa
14.3. paaston 3. sunnuntai: 10.00 ris- 
tintien hartaus, 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
15.3. ma SCJ kokous, 18.00 iltames
su
18.3. to 14.00 seniorien kokous
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso, juhlapyhä: 18.00 pyhä mes
su
20.3. la lauantaikur^si, 12.30 pyhä 
messu
21.3. paaston 4. sunnuntai: 10.00 ris- 
tintien hartaus, 10.30 päämessu
25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä; 18.00 pyhä messu

Diaspora ■
Iisalmi 12.4. ma klo 12.00 (Iisalmen 
ortodoksisessa kirkossa)
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, Kiri<kokatu 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. tuomiokiri<on krypta, Savi
lahdenkatu 20)
Savonlinna 28.2.; 27.3.; 24.4.; 22.5. 
la klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa 
klo 9.45), (Ort. rukoushuone, Erkon- 
katu 11)
Kuopio 29.2.; 27.3.; 25.4.; 23.5. su 
klo 16.00 (Ort. tuomiokirkon sri<.-sali, 
Snellmaninkatu 8)

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

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

5.3. pe 8.30 ristintiehartaus, 19.00 
messu
6.3. la 9.30 katekeesi, 14.15 messu
7.3. paaston 2. sunnuntai: 10.30 pää
messu, 15.00 messu Hämeenlinnas
sa
12.3. pe 18.30 ristintiehartaus, 19.00 
messu

mailto:henrik@catholic.fi
mailto:maria@catholic.fi
mailto:birgitta@catholic.fi
mailto:olavi@cathoiic.fi
mailto:risti@catholic.fi
http://www.nic.fi/-katristi
http://www.sci.fi/~stan
mailto:perhe@catholic.fi


Kalenteri

13.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 
messu
14.3. paaston 3. sunnuntai: 10.30 
päämessu
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 19.00 juhlamessu
20.3. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
21.3. paaston 4. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi

---------------- Diaspora-----------------
Hämeenlinna (ort. seurakunnan 
seurakuntasali) 7.3.; 4.4. su 15.00 
Kurikka (kysy kirkkohenalta) 20.3. la
18.30, 11.4. su 18.30 
Lapua (kysy kirkkoherralta) 20.3.;
12.4. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappe
li) 20.3.; 12.4. la 12.00 
Vaasa (ort. seurakunnan seurakun
tasali) 20.3.; 12.4. la 16.00

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

4.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
5.3. kuukauden 1. perjantai: 18.00 il
tamessu ja ristintien hartaus
7.3. paaston 2. sunnuntai: 11.00 pää
messu
11.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
12.3. pe 18.00 ristintien hartaus
14.3. paaston 3. sunnuntai: 11.00 
päämessu
18.3. to 18.00 paastonajan iltames
su
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso, juhla: 18.00 iltamessu
21.3. paaston 4. sunnuntai: 18.00 il
tamessu
25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä: 18.00 iltamessu

16.3. ti 19.00 paastonajan katekee- 
si.
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso, juhlapyhä: 18.00 ristintien 
hartaus, 18.30 messu.
20.3. la 11.00 uskonnonopetus kou
lulaisille.
21.3. paaston 4. sunnuntai: 11.00 
päämessu, 17.00 messu Torniossa.
23.3. ti 19.00 ruusukkohartaus

— Diaspora
Lahti (ort. kirkko) 7.2., 6.3., 27.3.,
8.5. la klo 16.00 messu, uskonnon
opetus klo 14-16
Lappeenranta (ort. kirkko) 18.1.,
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 
messu

Uskonnonopetus Kouvolassa
14.2., 13.3., 17.4., 15.5. la klo 11-
13.00, klo 13.00 pyhä messu 
Uskonnonopetus Lahdessa 7.2.,
6.3., 27.3., 8.5. la klo 14-16.00, klo
16.00 pyhä messu

Nasaretin pyhän perheen seu
rakunta

3.3. ke 18.30 parannuksen liturgia.
4.3. to 19.00 ekumeeninen sanan 
Jumalanpalvelus Tuiran kirkossa.
5.3. pe 18.00 ristintien hartaus.
6.3. ia 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.
7.3. paaston 2. sunnuntai: 11.00 pää
messu, 17.00 messu Torniossa.
12.3. pe 18.00 ristintien hartaus.
13.3. la 11.00 uskonnonopetus kou
lulaisille.
14.3. paaston 3. sunnuntai: 11.00 
päämessu, 17.00 messu Rova
niemellä

— Diaspora •
Raahe 29.2. su 17.00 
Rovaniemi 14.3. su 17.00 
Tornio 7.3.; 21.3. su 17.00

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus

Myliyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09- 
8557148. Isä Robert de Caluwe on 
sairas, ja keskuksen ohjelma muut
tuu siksi seuraavalla tavalla:
Messu talossa sunnuntaisin klo 11.00. 
Messun jälkeen kirkkokahvi. Ikoni- 
maalausta torstaisin ja perjantaisin klo 
10-15. Vierailut maanantaisin, tiistai
sin. keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 
10-18.

Katekeettlnen 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@cathoiic.fi. 
www.catholic.fi

Stella Maris

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

Studium Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
09-660901, fax 09-68712244. Email: 
studium.catholicum@catholic.fi 
Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin klo 
14-18.

Suomen Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 
09-1357998, fax 09-68423140. Säh
köposti info@caritas.inet.fi. 
www.caritasfinland.fi.

Porttikoodi on 0502. Portista suo
raan eteenpäin ja pihan perältä (E) 
oikealle.

TAPAHTUMIA

Academ icum  Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Cathoiicumissa, Ritarik. 3b A, 
Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kai
kille. Möteslokal (om ej annat anges): 
Studium Catholicum, Riddareg. 3 b A, 
Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille. Öppet för alla.
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./Arsmöte, 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:
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
5.4. vietettävän maanantai-iltamessun 
jälkeen siis alkaen noin klo 18.30. Ko
kouksiin ovat kaikki tervetulleita!

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiirin keskusteluillat ja ai
heet keväällä 2004:
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 Cathoiicu
missa, Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsin
ki. Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Airava, 
puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, 
puh.8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS

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

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
puheluja 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.
S.-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.

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

Lauantai 20.3.2004 Kirpputo
rin pystytys klo 13.00 -17.00 P. Mari
an seurakuntasalissa

Sunnuntai 21.3.2004Kirpputori- 
myyjäiset klo 11.15-14.30.

Tiistai 6.4.2004 K r i s ma -  
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 toî  
minnastamme.

Vuosikertomuksemme on tämän 
lehden sivulla 7.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
24.3.2004-21.4.2004 on toimitet
tava viimeistään 10.3.2004 mielui
ten sähköpostitse osoitteeseen

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

Arkkipiispa Piero Biggion Ruotsin Djursholmissa isännöimän apostolisen 
nuntiatuurin vastaanottosalin seinää koristaa paavi Johannes Paavali ll:n 
muotokuva.

Italian Calasettassa vuon
na 1937 syntynyt Piero 
Biggio vihittiin papiksi 

25-vuotiaana. Joitakin vuosia 
myöhemmin hän valmistui 
Pyhän istuimen diplomaatti
siin tehtäviin Paavillisisesta 
kirkollisesta akatemiasta 
(Pontificia Accademia Ecclesi- 
astica) vuoden 1968 kurssilta 
yhdessä 11 kollegan kanssa. 
Heidän joukossaan oli myös 
edellinen Pyhän istuimen 
nuntius Saksassa, arkkipiispa 
Giovanni Lajolo, joka viime 
vuoden lopulla nimitettiin 
Pyhän istuimen vakiosuhtei
den sihteeriksi Vatikaanin 
valtiosihteeristöön.

Kevättalvisessa, aurinkoi
sessa ilmassa arkkipiispa Big
gio on iloinen ja ystävälli
nen. Aidosti kiinnostuneen 
tuntuisena ja todellisena dip
lomaattina hän ottaa vastaan 
terveiset Suomesta ja kyselee 
kuulumisia.

Kokemusta 
melkein 
kaikista 
ilmansuunnista
Isä Piero Biggion ura diplo
maattina alkoi lopulta tam
mikuun alussa 1970. Silloin 
hänet lähetettiin sihteerinä 
Panamaan. Vain vähän yli 
vuoden kuluttua siitä hänet 
siirrettiin Chileen, jossa hän 
toimi - sillä kertaa -  kolmen 
ja puolen vuoden ajan. Vuo
den 1974 syyskuussa alkoi 
kolmivuotiskausi Afrikassa, 
Zambiassa ja Malawissa. Siel
tä hän siirtyi Sveitsiin, jossa 
hän palveli 1977-1981.

Seuraavan nimityksen 
monsignor Biggio sai nuntia-

tuurineuvokseksi Australi
aan. Hän toimi siellä aina 
vuoteen 1985 saakka, jolloin 
hänet lähetettiin Taiwaniin. 
Ei varmastikaan helpoimpia 
kohteita, kun ajatellaan Kii
nan kansantasavallan suh
tautumista pieneen saarival
tioon yleensä tai erityisesti 
katolisen kirkon toiminta
edellytyksiä mantereella.

Joulukuun 10. päivänä 
1988 kardinaali Agostino 
Casaroli vihki monsignor 
Piero Biggion Otricolin titu- 
laariarkkipiispaksi. Samana 
päivänä hänet nimitettiin 
myös apostoliseksi pro-nun- 
tiukseksi Bangladeshiin. 
Kolmen vuoden komennuk
sen jälkeen hän siirtyi nun- 
tiukseksi Chileen, jossa hän 
seurasi tehtävässä Vatikaa
nin nykyistä valtiosihteeriä, 
kuuluisaa kardinaali Angelo 
Sodanoa.

Kuusi ja puoli vuotta 
myöhemmin Chile sai jäädä 
ja Biggio nimitettiin arkki
piispa Giovanni Ceiranon 
seuraajaksi Pohjoismaihin: 
Suomea, Ruotsia, Norjaa, 
Tanskaa ja Islantia varten. 
”Me kutsumme aluetta Skan
dinaviaksi, mutta yhtä hyvin 
voimme kutsua sitä Pohjolak
si, sillä eihän Islanti aina
kaan kuulu Skandinaviaan - 
niin, eikä Suomi!”, nuntius 
nauraa.

Nuntiatuuri 
muutti Ruotsiin

’’Vielä kolmen ensimmäisen 
vuoden ajan asemapaikkam
me, apostolinen nuntiatuuri, 
sijaitsi Tanskassa, mutta 
noin kaksi vuotta sitten

muutimme tänne Ruotsiin”, 
arkkipiispa kertoo. Hänen 
mukaansa muuttoa oli suun
niteltu jo parikymmentä 
vuotta. ”Niin minulle aina
kin on kerrottu”, hän vahvis
taa. Syyt olivat ennen kaik
kea käytännölliset: Ruotsissa 
on ehkäpä enemmän katoli
laisia kuin muissa Pohjois
maissa yhteensä, luonnolli
sesti myös pappeja ja sisaria. 
"Lisäksi täällä sijaitsee Poh
joismaiden piispainkokouk
sen pääsihteeristö”, nuntius 
huomauttaa ja korostaa, ettei 
”todellakaan ollut kysymys 
siitä, ettemme olisi olleet tyy
tyväisiä Tanskassa” .

Djursholm sijaitsee tois
takymmentä kilometria Tuk
holmasta pohjoiseen. Met

n

Viisi vuotta 
Pohjoismaissa:

"Paavin 
suurlähettiläs 
on nähnyt 
maailmaa
Apostolinen nuntius Pohjoismaissa, Otricolin titulaari- 
arkkipiispa Piero Biggio, nimitettiin Pohjoismaihin 
melko tarkalleen viisi vuotta sitten. Kolme ensimmäistä 
vuotta uudessa asemapaikassaan nuntius asui Kööpen
haminan lähellä Vedbaekissä, mutta pari vuotta sitten 
nuntiatuuri muutti Djursholmiin Tukholman pohjois
puolelle. Sieltä käsin hänen tehtävänään on hoitaa toi
saalta Pyhän istuimen ja Pohjoismaiden hallitusten sekä 
toisaalta kirkon keskushallinnon ja paikalliskirkkojen vä
listä yhteydenpitoa.

ron päätepysäkin jälkeen 
mutkaista matkaa riittää vie
lä renkaiden päälläkin lähes 
kymmenen minuutin ver
ran. Eteen avautuu kaunii
den villojen rauhallisesti pil
kuttama maisema ja meren- 
lahden kaistaleita näkyy siel
lä täällä. Kesällä tai parhaim
pina talvipäivinä ympäristö 
varmasti on kaunis.

Uusi nuntiatuuri löydet
tiin monien kyselyjen ja il
meisen sattuman kautta. ’’Ai
noa talo, jota meille lopulta 
tarjottiin, oli juuri tämä, ja 
vaikka se oli pieni, päätimme 
ottaa sen, koska birgittalais
sisarten talo on täältä näkö
etäisyydellä” , nuntius ker
too. Alueella sijaitsee lähes 
parikymmentä muutakin lä-

hetystörakennusta.
”Ystävällismielisen kun

nan myötävaikutuksella 
olemme saaneet myös raken
nettua taloon vähän lisää ti
laa, mm. kappelia varten, 
sekä vasta aivan hiljattain 
valmistuneen vastaanottosii- 
ven”, Piero Biggio jatkaa. Ti
laa tarvitaan, koska lähetys- 
tökutsuilla voi olla paikalla 
jopa 70 suurlähettilästä puo
lisoineen, muuta lähetystö- 
henkilökuntaa sekä paikallis
ta kirkollista hierarkiaa. Yh
teensä pitää varautua jopa yli 
200 vieraan tulemiseen. "Sel
laisessa tilanteessa nämäkin 
tilat ovat vielä ahtaat” , nun
tius ennakoi. Ahtaat ehkä, 
mutta seiniä koristavat val- 
tiosihteeristön taulukokoel-
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