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Toimitukselta

Kärsimys ja toivo
Lähestymme kirkko
vuodessa pääsiäisen kol
mea pyhää päivää. Ne 
tiivistävät häkellyttävän 
voimakkaalla symbolii
kalla uskomme suuria 
salaisuuksia.

Passioita - kärsimysnäy
telmiä - meille tarjo
taan Bachin suuria 
teoksia etsimättäkin tai 
Raamatun lehtiä selaa

matta. Riittää, kun seuraamme päivittäin tiedotus
välineiden surullista tarjontaa: Lähi-Itä, Madrid, 
Konginkangas. Riittää, jos tutustumme uusimpaan 
suureen uskonnollis-kulttuuriseen saavutukseen val
kokankaalla, Mel Gibsonin ohjaamaan elokuvaan 
Jeesuksesta.

Kärsimys ei kuitenkaan saa olla vain masennuksen 
ja alakulon aihe. Sen on ohjattava ihmisiä kohti hy
vää, kohti pyhää. Kristuksen risti ja sen merkitys 
maailmalle, koko maailmanhistorialle, on käänteen
tekevä, vaikka, ja nimenomaan koska kärsimys lei
maa sitä. Ei ole voittoa, ellei ole voitettavaa. Ei ole 
elämää, ellei ole kuolemaa.

Jeesus voittaa kuoleman. Hän on elämän Herra. Sik
si me voimme asettaa kaiken kärsimyksen - oman
kin kärsimyksemme - pelastuksen kehyksiin. Tämä 
ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei kärsimys voisi olla 
suurta, ettei kärsimyksemme olisi merkityksellistä 
tai todellista. Päinvastoin. Kärsimys, tuska, on juuri 
maanpäällisen elämämme suola. Kärsimys merkit
see sitä, että toivoa tarvitaan; kärsimys antaa toivolle 
mahdollisuuden. Kristus on toivomme.

P
rofundamente conmo
vido por las escenas de 
muerte y dolor, ante el 

atentado terrorista acaecido 
en M adrid el día 11 de mar
zo pasado, quisiera compar
tir con todos los españoles, 
mis sentimientos de fe y soli
daridad, con el repudio más 
absoluto a este acto criminal 
y cobarde.

La Iglesia Católica en Fin
landia se une al dolor que 
aflige a España y enluta a la 
hum anidad entera. Eleva
mos nuestras oraciones por 
el eterno descanso de los de
saparecidos, y pedim os al 
Señor y la Virgen por la paz y 
la fortaleza del pueblo es
pañol.

En nombre de toda la dióce
sis de Helsinki

+ JózefW róbel SC J 
O bispo de Helsinki

Olen syvästi liikuttu
en vastaanottanut 
tiedon 11. maalis

kuuta tapahtuneista M adri
din terrori-iskuista, joissa 
niin moni arvokas ihmishen
ki menetettiin ja moni louk
kaantui vakavasti. Esitän kai
kille espanjalaisille surunva
litteluni uskon ja solidarisuu- 
den hengessä tuom iten jyr
kästi tämän rikollisen ja pel- 
kurimaisen teon.

Katolinen kirkko Suo
messa ottaa osaa espanjalais
ten suruun, joka yltää yli 
koko maailmaan. Rukoilem
me edesmenneiden puolesta 
ikuisen levon toivossa ja pyy
dämme Jumalalta ja Neitsyt 
M arialta rauhaa ja rohkeutta 
Espanjan kansalle.

Koko Helsingin hiippakun
nan puolesta

+ Jözef Wröbel SCJ 
Helsingin piispa
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Osanotto

Helsingin piispa Jözef 
Wrobel SCJ ilmaisee sy
vän osanottonsa Kongin
kankaan liikenneturman 
johdosta rukoillen onnet
tomuuden uhrien, hei
dän omaistensa ja läheis
tensä puolesta.
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Uutisia

Pâven: efter 
Madridattentat mäste 
Europa samarbeta
Söndag 14 mars sade päven 
Johannes Paulus II att efter 
attentatet i M adrid 11 mars 
máste Europa samarbeta för 
att kunna hoppas pä en bät- 
tre framtid.

Päven faste uppmärksam- 
heten pä söndagens evange- 
lietext (Luk 13:1'19), som  
handlade om  tvä tragiska 
händelser pä Jesu tid: när Pi
latus kväste ett uppror pä ett 
blodigt sätt, och när tornet i 
Siloe rasade pä den omgivan- 
de folkmassan. "Det för tan
ken tili de señaste dagarnas 
händelser, som  tyvärr präg- 
lats av upprepade nyheter 
om väld och död," päpekade 
päven.

"1 torsdags skördade det 
dramatiska attentatet i M ad
rid 200 dödsoffer och skada- 
de över tusen människor. 
Detta fasaväckande brott har 
skakat världsopinionen. In- 
för en sä barbarisk gärning 
frägar man sig hur männis- 
kan kan tanka ut sä förkastli- 
ga missgärningar," sade han.

"Än en gäng fördömer jag 
sädana handlingar pä det 
mest absoluta sätt. De kan 
inte rättfärdigas. Jag delar de 
anhörigas sorg och stär de 
skadade och deras anhöriga 
närä," fortsatte päven, som 
betonade att inför sä drama
tiska händelser enas männis
kor av solidaritet.

"Det är genom att bygga 
pä ett enstäm m igt bidrag 
frän alla sunda krafter i Eu
ropa som man kan se framät 
med förtröstan och hoppas 
pä en bättre framtid," beto
nade Johannes Paulus II. 
"Särskilt de som  tror pä Gud 
och tror att han har skapat 
människan och är allas Far, 
mäste engagera sig i byggan- 
det av mer broderlig och soli- 
darisk värld trots de svärighe- 
ter och hinder man kan 
möta pä vägen."

KATTA^ATIKAN RADION

Paaville kiitos 
Saksan uudelleen 
yhdistymisestä
Saksan pian eläkkeelle siirty
vä liittopresidentti Johannes 
R au  vieraili maaliskuun alus
sa Roomassa. Vierailun aika
na hän tapasi myös paavi Jo
hannes Paavali ILn, jota hän 
kiitti pitämässään vapaamuo
toisessa puheessa paavia Sak
san uudelleen yhdistymises
tä.

Raun mukaan “Saksa saa 
kiittää yhdistymisestään Puo
laa ja paavin toimia, joita il
man maalla olisi vielä pitkä 
tie kuljettavana kohti yhdis
tymistä.” Sam assa tilaisuu
dessa Rau ojensi pyhälle isäl
le Brandenburgin portin pie

noismallin. Portista on tullut 
yhdistyneen Saksan symboli.

Vastauksessaan paavi ko
rosti kuitenkin ennen kaik
kea, että Euroopan ykseyden 
tärkein tae on maanosan eri 
maiden yhteinen kristillinen 
perintö. Tässä mielessä Sak
sa voisi paavin mukaan hyvin 
toim ia m allina yhdistyvälle 
Euroopalle, sillä “Saksa on 
täynnä merkkejä kristinus
kosta, joka yhä tänäänkin 
valaisee m onien ihmisten 
elämää” .

K A T T /Z enit/ C W N ew s

Rukouksia terroristien 
kääntymisen puolesta
Terrori-isku oli "suoraan Jumalaa vastaan

Harvinainen protesti 
piispan pidätyksen 
johdosta

n

M adridin arkkipiispa, kardi
naali A nton io R ouco Varela 
on pyytänyt rukouksia M ad
ridin terroiskun tekijöiden 
kääntymyksen puolesta. Hä
nen mukaansa isku oli “suo
raan Jum alaa vastaan” suun
nattu teko.

Kardinaali puhui terrori- 
iskussa kuolleiden puolesta 
vietetyssä sielunmessussa, jo
hon osallistui noin 4.000 su
revaa om aista ja uskovaa.

“Kuinka paljon  m eidän 
onkaan rukoiltava, veljet, 
tappajien  kääntymyksen 
puolesta. He halventavat ja 
brutalisoivat itsensä ja heit
täytyvät itse iankaikkiseen 
kadotukseen, mikäli he hyi-

käävät kaiken katumuksen!” , 
kardinaali jatkoi.

Hänen mukaansa “terro
rismi voi tuhota elämämme 
ja viedä pois läheisemme. Se

voi johdattaa m eidät mitä 
suurim paan ja selittämättö- 
m im pään suruun. ... Kos
kaan se ei kuitenkaan pysty 
ottam aan meiltä pois var
m uutta siitä, että Kristus, 
joka kuoli kaikkien ihmisten 
puolesta, on kuolem allaan 
avannut meille toivon ovet.”

“Kanssaihmisen tappami
nen, veljen m urhaam inen 
on hyökkäys Jumalaa itseään 
vastaan, jolla yksin on käsis
sään eläm än ja kuolem an 
avaimet” , kardinaali päätti.

M adridin pommi-iskussa 
11. maaliskuuta kuoli yli 200 
ja loukkaantui tuhansia ih-
misia.

K A T T /Z enit

Pyhä istuin on julkaissut tie
donannon, jossa se ilmaisee 
syvän “huolensa ja surunsa” 
sen johdosta, että ns. maan
alaisen kirkon piispa on pi
dätetty Kiinassa.

Piispa Wei Jingyi pidätet
tiin maaliskuun alkupuolella 
Harbinin lentokentällä, jos
sa hänen oli tarkoitus tavata 
vieraita. Viranom aiset eivät 
ole selittäneet pidätystä mil
lään tavoin.

Vatikaanin lausunnossa 
todetaan, että syytökset pidä
tettyä piispaa vastaan “pitää 
tehdä julkisiksi, niin kuin 
kaikissa lakianoudattavissa 
m aissa on tapana” . Lisäksi 
siinä korostettiin, ettei Vati
kaanilla “ole m itään syytä 
epäillä piispan syyttömyyttä” .

Pidätetty piispa on ollut 
vankilassa jo kahdesti aikai

sem m inkin: 1987-1989 ja 
1990-1992. Vangitsemisten 
syynä on ollut luvaton uskon
nollinen toiminta.

Sam aan aikaan Kiinan 
ns. m aanalaisen kirkon ja 
maan hallitukselle uskollisen 
kansallisen kirkon suhteiden 
on arvioitu tuntuvasti paran
tuneen. M aan eri provins
seissa on kuitenkin toisis
taan hyvin poikkeavia käy
täntöjä suhtautum isessa ka
tolisen kirkon elämään.

Pyhän istuimen puuttu
minen julkisesti Kiinan tilan
teeseen ei ole jokapäiväistä. 
M aassa arvioidaan olevan 
vangittuna yli 50 piispaa ja 
pappia sekä noin 20 sääntö- 
kuntasisarta.

KATTAaS/CWNEWs

Hiippakunnan icaienteri
H iippakunnan  kalentereita on saatavana myös ruotsik
si ja englanniksi. Kalentereita on jonkin verran seura
kunnissa, m utta niitä voi tilata myös Katolisesta tiedo
tuskeskuksesta.

D en  svenska stiftskalendern för är 2004 kan hämtas 
frän församlingarna eller beställas firän Katolsk informa- 
tionstjänst.

T he English  In form ation  Booklet o f  the Diocese o f 
Helsinki can be found in the parishes or ordered from 
the Catholic Information Centre.

Virlie
H iippak un n an  ja  T u ru n  
seurakunnan  jäsenm äärä: 
Edellisen lehden uutisessa 
sivulla 3 oli virhe. Turun Py
hän Birgitan ja  autuaan 
H em m ingin seurakunnan 
oikea jäsenm äärä vuoden 
2003 lopussa oli 1126 (eikä 
1075).

N äin hiippakunnan koko
naisjäsenm äärä oikea luku 
on 8490.

Apurahoja
Hiippakunnan stipendirahasto jakaa joitakin 1000 euron 
stipendejä katolisen teologian opintojen tai pastoraalista 
elämää edistävien opintojen tukemiseksi.

Kirjallinen anomus, Josta ilmenevät opintosuunnitel
ma ja -tavoitteet, lähetetään hiippakunnan piispalle. Ha
kemukseen liitetään om an seurakunnan kirkkoherran 
antama kirjallinen suositus.

Hakemuksen pitää olla perillä perjantaina 30. huhti
kuuta 2004 mennessä osoitteessa

Katolinen kirkko Suom essa 
Piispan kanslia 
Rehbinderintie 21 
00150 Helsinki
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Kardinal Franz König är död
N atten tili lördag 13 mars 
avled förre ärkebiskopen av 
W ien kardinal Franz König 
vid 98 ärs älder. Han var en 
symbolgestalt för den katols- 
ka kyrkans förnyelse genom 
Andra Vatikankonciliet 
(1962-1965), ärkebiskop i 
W ien 1956-1985 och 1965- 
1981 ordförande för Vatika- 
nens Sekretariat för icketro- 
ende (idag Kulturrädet).

Franz König föddes 3 au- 
gusti 1905 i det lilla samhäl- 
let Rabenstein i Osterrike. 
1923-1955 studerade han pá 
jesuiternas universitet Gre
goriana i Rom  och dess Bibe
linstitut, dar han bl a stude
rade fornpersiska. 1930 dis- 
puterade han i filosofi och 
1936 i teologi, tre är efter 
prästvigningen. 1934 blev 
Franz König, 1945 började 
han undervisa, 1952 blev

han biskop i Sankt Pölten 
och 1956 ärkebiskop i Wien. 
1958 utnäm nde päven Jo 
hannes XXIII honom tili kar
dinal. 1965-1981 var han 
ordförande för det nyskapa- 
de Sekreteriatet för dialog 
med icketroende.Franz Kö
nig gick i pension 1985 vid 
80 ärs älder.

König var den näst äldste 
kardinalen efter italienaren 
C orrado Bafile (101). Han 
var den siste överlevande av 
de kardinaler som utnämnts 
av Johannes XXIII. Nu har 
Osterrike tvä kardinaler, 
C hristoph  Schönborn  och 
Alfons M aria Stickler. Stick
ler är 83 är gammal och där- 
för fär bara Schönborn (59), 
rösta i nästa päveval. Det 
finns nu 191 kardinaler va- 
rav 126 med rösträtt.

KATTA'ATIKAN RADION

Ensimmäinen nainen paavillisen 
akatemian johtoon

Paavi Johannes Paavali II 
on nimittänyt Harvardin yli
opiston oikeustieteen profes
sori M ary A nn G lendonin  
Paavillisen yhteiskuntatietei
den akatemian uudeksi pu
heenjohtajaksi.

V uonna 1995 G lendon 
oli ensimmäinen Vatikaanin 
diplom aattidelegaatiota jos
sakin kansainvälisessä koko
uksessa johtanut nainen. Ky
symys oli YK:n naiskokouk- 
sesta Pekingissä.

Professori G lendon tun

netaan monista ihmisoikeuk
sia ja perhepolitiikkaa koske
vista kirjoituksistaan. Hän 
kuuluu tällä hetkellä mm. 
Yhdysvaltain presidentin 
George W. Bushin  nimittä
mään bioeettisen neuvos
toon.

Sam aan aikaan kaksi 
m uutakin naista on saanut 
huomattavan nimityksen Va
tikaanissa. Kansainvälinen 
teologinen komissio saa en
simmäiset naisjäsenensä sit
ten komission perustamisen

vuonna 1969. He ovat sisar 
Sara Butler, joka opettaa sys
temaattista teologiaa Chica
gossa, sekä B arbara Hallens- 
leben, Sveitsin Fribourgin 
yliopiston teologisen tiede
kunnan dekaani.

Paavillisen talouden teo
logi, kardinaali George Cot- 
tier OP sanoi, että kyseisten 
naisten “valintaan ei vaikut
tanut sukupuoli, vaan teolo
ginen kompetenssinssa” .

K A T T A 'IS /C W N ews

Pyhän haudan ritarien retretti

Kuvassa isä Teemu Sippo SCJ ja uusi käsl<ynhaltija Lauri Gorsl<i retretin osanottajien ympäröiminä. Vasemmalla 
Turun l<irkkoherra Peter Gebara SCJ.

Jerusalemin Pyhän H audan 
Ritarikunnan Suom en käs- 
kynhaltijakunnan ensimmäi
nen retretti pidettiin Turun 
birgittalaisluostarissa 6.-8.2. 
2004. Sitä oli johtam assa ri
tarikunnan pappisjäsen isä 
Teem u S ippo  SC J. Hänen 
ohjaam ansa mietiskelyt ja

hetkipalvelukset olivat mie
leenpainuvia ja ajatuksia he
rättäviä.

Retretti päättyi tavallista 
juhlavam paan sunnuntai- 
m essuun, jossa tunnettu 
mieskuoro esitti Franz Schu
bertin m oniosaisen sävellyk
sen Deutsche Messe. Seuraava

retretti järjestettäneen ensi 
vuonna Tallinnan birgitta
laissisarten vieraskodissa.

Ennen sitä vietetään mm. 
merkittävä investituurajuhla
14. -15.5.2004 Helsingissä.

KATT

Tunnettuja vaikuttajia 
autuaiksi?

Robert Schuman

Room asta kantautuneiden 
tietojen mukaan kahden laa
joissa piireissä tunnetun ja 
arvostusta herättäneen 1900- 
luvulla eläneen katolilaisen 
m ahdollinen autuaaksijulis- 
taminen lähestyy hyvää vauh
tia.

Toinen heistä on moder
nin euroopan isäksi kutsuttu 
ranskalainen poliitikko Ro
bert Schuman, jonka proses
si on nyt siirtynyt Metzin 
hiippakunnasta Pyhäksi ju
listamisen kongregaation kä
sittelyyn.

Robert Schum an (1886- 
1963) tunnetaan yhtenä so
danjälkeisen Euroopan kehi
tyksen keskeisenä suunnan
näyttäjänä ja Euroopan uni
onin perustamisen arkkiteh
tina. Hänen vankka kristilli
syytensä ei jäänyt pimentoon 
yhteiskunnallisia asioita edis- 
tettäessäkään, ja niinpä hän 
sopii hyvin esikuvaksi eu
rooppalaisille kristillisille po
liitikoille. E U :n  perustuslaki- 
luonnoksen Jumala-keskuste

lu on myös om iaan lisää
mään kiinnostusta Schuma- 
nin prosessia kohtaan.

Sam aan aikaan Room an 
h iippakunnasta kerrotaan, 
että prosessi piispa Alvaro 
del Portillon autuaaksi julis
tamiseksi on alkanut. Piispa 
del Portillo (1914-1994) oli 
O pus Dein perustajan, py
hän Josem aria Escrivän en
sim m äinen seuraaja perso- 
naaliprelatuurin johdossa.

Alvaro del Portillo toimi 
om an prelatuurin lisäksi mo
nissa eri tehtävissä Vati
kaanissa. Paavi Johannes Paa-

Piispa Alvaro del Portillo

valí II nimitti hänet piispaksi 
vuonna 1991. H än kuoli 
Room assa heti Jerusalem in 
pyhiinvaellukselta palattu
aan.

Autuaaksi ollaan vähitel
len julistam assa myös Jeesuk
sen pyhän sydämen pappien 
veljeskunnan perustajaa, isä 
Leo Dehonia. Tästä lisää tä
män lehden sivulla 7.

K A T T /C W N ews

Paavin pontifikaatti nyt 
historian kolmanneksi pisin
Paavi Johannes Paavali II
ohitti virkakauden pituudes
sa m aaliskuun 14. päivänä 
paavi Leo XIILn pontifikaa- 
tin (1878-1903). Näin pyhäs
tä isästä tuli maailmanhisto
rian kolmanneksi pisimpään 
paavina toim inut henkilö.

Nykyistä paavia edellä

ovat enää autuas Pius IX, 
joka toim i paavina vuosina 
1846-1878, ja pyhä Pietari, 
jonka pontifikaatin täsmälli
nen pituus on epävarma.

Listalla kolmanneksi siir
ryttyään paavi oli toim inut 
tehtävässään 9281 päivää.

K A T T A ^ IS /K a th .n e t

Vatikaani edistää 
liturgista laulua
Vatikaanissa on julkaistu en
simmäinen osa laajasta nuot- 
tisarjasta, jossa esitellään sik- 
stiiniläiskappelille sävellettyä 
polyfonista kirkkomusiikkia.

Sarjan  nim i on  Liturgia 
Polifonia. Sen tavoitteena on 
lisätä laulun käyttöä ja arvos
tusta liturgiassa Vatikaanin 
II kirkolliskokouksen tarkoit

tamassa merkityksessä.
Ju lkaistu sarjan ensim 

mäinen osa esittelee sikstiini- 
läiskappelin kuoron uuden 
johtajan, m onsignor G iusep
pe Liberton  säveltämiä mo
derneja motetteja, jotka liit
tyvät teemaan Crux Gloria.

K A T T /Z enit/ C W N ews
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Oremus
Christus Rex, Inc. Giotto: Noli me tangere

“Älä koske minuun. M inä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä vie
mään sanaa veljilleni ja  sano heille, että minä nousen oman Isäni ja  teidän 
Isänne luo, oman Jum alani ja teidän Jumalanne luo.” Qoh. 20: 17)

Rukouksen 
apostolaatti

M e Tulcoilemme ...

Maaliskuu
Että alkuperäiskansojen m aata, kulttuuria ja 
oikeuksia kunnioitettaisiin kaikkialla, jotta 
heidän ja  m uualta m uuttaneiden välille muo
dostuisi todellinen yhteisymmärrys.

Että yhteistyö lähetysinstituuttien ja paikallis
kirkkojen välillä vahvistuisi A frikassa ja lahjo
jen erilaisuus otettaisiin huom ioon.

Huhtikuu
Että sem inaristien hyvästä koulutuksesta ja 
papiston  jatkuvasta kouluttam isesta pidettäi
siin erityistä huolta.

Että lähetyshengestä kansojen keskuudessa 
keskusteltaisiin ja siihen kiinnitettäisiin huo
m iota kristillisen yhteisön jokapäiväisessä 
sielunhoitotyössä.

Böneapostolatet

Vi her ...

Mars
A tt den infödda befolkningens kultut och 
rättigheter blir respekterade i alla länder över 
hela världen sä att sam förständ uppnäs mel
lan ursprungsbefolkning och invandrare.

Att sam arbetet mellan m issionsinstituten och 
de lokala kyrkorna i Afrika växer, med res- 
pekt för varandras olikheter och gävor.

April
A tt särskild om sorg ägnas ät förberedelser av 
ordenskandidater och vidareutbildning av 
präster.

A tt kyrkans uppdrag att ná ut tili folket är 
ständigt närvarande och ett tema som gen- 
omsyrar alla aktiviteter i församlingarna.

Rakkaus köyhiä kohtaan on kuin elävä 
liekki. Mitä kuivempaa puu on, sitä 
kirkkaammin se palaa.

Kom, Kriste, var i vara ord, 
kom in i vara hjärtans bo, 

beskärma med din godhets hand 
oss, tili ditt lov församlade.
A v  Jungfrun är du ät oss född, 
du nädeskänk frän himlens höjd, 
gör sinnet frän ali ondska rent, 
tili helig tjänst vär kropp bered. 
Tag även du värt lov emot,
Maria, Jungfru, du Guds mor,
du saliga, du frejdade,
din like finns bland kvinnor ej.

Ai  n  \s Tl KIS \ K\i Ki I r\i AiNKN

Ditt rena moderssköte, vigt 
av helig Andes gudomskraft, 
bar ättlingen av Davids stam, 
en konung över världen all.
Var nära oss, Emmanuel, 
befria oss, ditt eget folk, 
som nu bär fram sin jubelsäng 
tili nädens mode r. Jungfru ren.

B eda  V en era bilis TOO-ta le t , 
övERS. A lf H ä rd elin

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät

25.3. to, H erran  syntymän ilm oittam inen, juhlapyhä (velvoit
tava). 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
ZLH epr. 10: 4-10
Ev. Luuk. 1: 26-38

28.3. paaston 5. sunnuntai (I)
IL  Jes. 43: 16-21
Ps. 126: l-2 ab , 2cd-3, 4-5 , 6. Ks 3 
2L F il  3: 8-14 
Ev.Joh. 8: 1-11 
tai
IL H e s. 37: 12-14
Ps. 130: 1-2, 3-4 , 5-6 , 7-8 . Ks 7b
2LR oom . 8: 8-11
Ev. Job. 11: 1-45 tai 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45

4.4. H erran kärsim isen palm usunnuntai (II)
Kulkue: Luuk. 19: 28-40
IL  Jes. 50: 4-7.
Ps. 22: 8-9 , 17-18a, 19-20, 23-24. Ks 2a 
2L Fil. 2: 6-11
Ev. Luuk. 22:14 -23:56, tai 23: 1-49.

8.4. kiirastorstain iltam essu
IL  2 Moos. 12: 1-8, 11-14
Ps. 116: 12-13, 15+16bc, 17-18. Ks 1 Kor. 10:16
2L 1 Kor. 11: 23-26
Ev.Joh . 13: 1-15

9.4. pitkäperjantai: Juhlallinen jum alanpalvelus H erran kär
sim isen m uistoksi

IL Je s. 52:13 - 53:12
Ps. 31:2+6,12-13,15-16,17+25. Ks Lk. 23:46b 
2L Hepr. 4:14-16, 5 :7-9  
Ev.Joh. 18:1 - 19:42 
Paasto- ja  abstinenssipäivä.

10.4. la, (illalla) pyhän pääsiäisyön vigilia 
IL  1 M oos. 1:1 -  2:2, tai: 1:1, 26-31a
Ps. 104: l-2 a , 5-6 , 10+12, 13-14, 24+35c.
tai: Ps. 33: 4-5 , 6-7 , 12-13, 20+22
2L 1 Moos. 22:1-18, tai: 2 2 :l-2 ,9 a ,1 0 -1 3 ,15-18
Ps. 16: 5+8, 9-10, 11. Ks 1
3L2MOOS. 14:15-15:1
Ps. 2 Moos. 15:1-2, 3-4 , 5 -6 , 17-18. Ks la
4 L Jes. 54: 5-14
Ps. 30: 2+4, 5 -6 , l l  + 12a+13b. Ks 2a 
5 L Jes. 55: 1-11
Ps. Jes. 12: 2-3 , 4bcd, 5 -6 . Ks 3
6L Baar. 3 :9-15 ,32  - 4:4
Ps. 19: 8, 9, 10, 11. K s jo h . 6:68
7 L H es. 36: 16-17a, 18-28
Ps. 42: 3, 5bcd, 43: 3, 4. K s4 2 :l ,
tai kun on kaste: Jes. 12: 2-3 , 4bcd, 5 -6 . Ks 3
tai: Ps. 51: 12-13, 14-15, 18-19. Ks 12a
8L Room. 6: 3-11
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23
Ev. Luuk. 24: 1-12

11.4. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä
IL A p t. 10: 34a, 37-43 
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. Ks 24 
2L K ol. 3 :1 - 4  tai 1 Kor. 5: 6b-8  
Ev.Joh. 20: 1-9 tai Luuk. 24: 1-12 
tai (iltamessussa): Luuk. 24: 13-35

18.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jum alan  laupeuden sunnun
tai (II)

IL A p t. 5: 12-16
Ps. 118: 2-4 , 22-24, 25-27a. Ks 1 
2LIlm . l : 9 - l l a ,  12-13, 17-19 
Ev. Joh. 20: 19-31
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Pyhimys

Kristus -  maailman valo
Meditaatiosarja ruusukon uusien salaisuuksien äärellä. Osa 4/5

PYHIINVAELLUS PYHÄN URSULAN 
JALJANJÄLJISSÄ PIETARIIN

Ursuliinisisaret järjestävät pyhiinvaellusmatkan bussilla Pietariin 20.-23.5.04.

Matkan ohjelmassa on mm.;
•  vierailut Viipurissa ja Teri
joella
•  Pietarissa tutustuminen 
paikallisiin katolisiin kirkkoi
hin
•  opastettu kiertoajelu kau
pungin nähtävyyksiä katsel
len
•  mahdollisuus osallistua 
päivittäin pyhään messuun 
ja yhteisiin rukoushetkiin 
(mukana matkalla on isä 
Wieslaw Svviech SCJ)
•  Su 23.5. on suunniteltu 
Pyhän Katariinan kirkossa 
kiitosmessu pyhän Ursulan 
pyhäksi julistamisesta

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

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

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

Jeesuksen 
kirkastuminen 
Taaborvuorella
Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, 
hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja  Jaakobin ja  
nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen 
kasvonsa muuttuivat ja  hänen vaatteensa sädehtivat kirk
kaan valkoisina. Sam assa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja  
Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät tai
vaallisessa kirkkaudessa ja  puhuivat Jeesuksen poislähdos- 
tä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja  hänen kans
saan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. 
Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja  ne 
kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun näm ä oli
vat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: „Opettaja, 
on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme m ajaa: 
sinulle ja  Moosekselle ja  Elialle." M utta hän ei tienn ît mitä 
sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja  peitti paikan varjoon
sa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen 
pilveen. Pilvestä kuului ääni: „Täm ä on minun Poikani, 
minun valittuni, kuulkaa häntä!" (Luuk. 9:28-35).

Tässä salaisuudessa -  tarkastellessamme Herran kir
kastumista Taborin vuorella -  kuulemme Isän sanat, 
jotka ovat samanlaiset kuin ne, jotka saimme kuulla 
Jordanilla Jeesuksen kasteen yhteydessä: „Tämä on mi
nun Poikani, minun valittuni”. Tällä kertaa Isä sanoo 
apostoleille vielä enemmän: „K uulkaa häntä!”.

Evankeliumeissa Jeesuksen ilmoitus käy yhä kirk
kaammaksi ja kirkkaammaksi. Hänen koko julkinen 
elämänsä on yhä täydellisemmän kirkastumisen tie: 
kaste Jordanilla, kirkastuminen Taborin vuorella, ris
tiinnaulitseminen, ylösnousemus. M utta maailma Jee
suksen ympärillä käy yhä pimeämmäksi.

Täm än päivän maailmassa elämme samanlaisessa 
tilanteessa: Kirkon opetus on yhä kirkkaampaa, mut
ta pimeys ympärillä -  maailmassa -  käy yhä pimeäm
mäksi.

Hänessä oli elämä, ja  elämä oli ihmisten valo. Valo lois
taa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa Ooh.
1:4-5).

H än tuli onuxan m aailm aansa, mutta hänen omansa 
eivät ottaneet häntä vastaan. M utta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jum alan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat häneen Qoh. 1:11-12).

Palatkaamme Taborin vuorelle: Kirkkaus, jonka 
opetuslapset näkivät, ei ollut luonnollista kirkkautta, 
eikä pilvi, joka peitti paikan varjoonsa ei ollut luon
nollinen pilvi. Kirkkaus oli Taivaallisen Valon kirkka
utta ja pilvi oli Taivaallisen Pyhyyden ilmentymä.

Apostoli Pietari itse kuvailee kirjeessään Herran 
kirkastumista Tabor-vuorella seuraavasti:

Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne 
Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja  tulemisen, olleet 
lähteneet seuraamaan m itään ovelasti sepitettyjä taruja, 
vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalalli
sen suuruutensa. H än sai Jum alalta, Isältä, kunnian ja  
kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkau
den ääni: „Täm ä on minun rakas Poikani, johon minä olen 
mieltynyt.” Täm än äänen me itse kuulimme tulevan tai
vaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi 
voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja  
hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pi
meässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja  
kointähti syttyy teidän sydämessänne (2.Piet. 1:16-19).

M ik k o  S a l o  SC J
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Pyhimys

Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnassa tapahtuu

Leo Dehonin autuaalcsi- 
juiistaminen lähestyy
Viim e kesänä Jeesuksen py
hän sydämen pappien veljes
kunta kokoontui yleiskoko
ukseen. Siinä valittiin sään
tökunnalle uusi yleisjohto- 
kunta, yleisesimies ja neljä 
neuvonantajaa.

Argentiinalaisen isä V ir
ginio Bressan ellin  SC J jäl
keen portugalilainen isä José 
O rnelas C arvalho SC J sai 
tehtävän johtaa veljeskuntaa 
tulevaisuudessa. Avukseen 
hän sai neuvonantajina isät 
C laudio W eberin SC J Keski- 
Brasiliasta, Peter M cKen- 
nan SC J Kanadasta, C laudio 
D alia Zuannan SC J M osam
bikista ja A n drea M adya 
Sriyanton SC J Indonesiasta. 
Puolan provinssin esimies, 
isä Zbigniew Bogacz SC J tuli 
Ryszard M isin SC J tilalle.

Sam alla Espanjassa toimi
va isä Evaristo M artinez de 
A legría SC J nimitettiin sään
tökunnan perustajan, isä 
Leo Dehonin autuaaksijulis- 
tam isprosessin postulaatto- 
riksi. Isä Dehon syntyi vuon
na 1843 Pohjois-Ranskassa 
St. Quentinin teollisuuskau
pungissa ja kuoli nyky-Euroo- 
pan keskuksessa Brysselissä 
vuonna 1925.

Veljeskuntaan kuuluu täl
lä hetkellä noin 2500 jäsen
tä. Lisäksi on m onia sisar- 
kuntia ja maallikkojäseniä, 
jotka kuuluvat isä Dehonin 
hengelliseen perheeseen. 
Hänen autuuaksijulistami- 
sensa prosessi on jo edistynyt 
pitkälle. Pikku hiljaa voim
me jo alkaa valmistautua tä
hän tapahtum aan, joka to
teutuu ehkä parin vuoden 
kuluttua. Vielä odotam m e 
sitä hetkeä, jolloin Pyhäksi 
julistam isen kongregaatio 
hyväksyisi tapahtuneen pa- 
rantumisihmeen.

Veljeskunnan ensimmäi
nen autuas oli Espanjan sisäl
lissodan marttyyri

Jum alan palvelija isä De
hon ei olisi veljeskuntansa 
ensimmäinen autuas. Ensim
mäinen oli espanjalainen isä 
Juan Maria de la Cruz (1891- 
1936). Vuonna 2001 paavi 

Johan n es Paavali II julisti 
hänet autuaaksi yhdeksän 
m uun miehen kanssa, jotka 
vangittiin uskonsa tähden 
Espanjan sisällissodan aika
na ja ammuttiin 23. elokuu
ta 1936.

O n myös paljon muita, 
jotka ovat kuolleet marttyy

reina viime vuosisadalla mut
ta joita ei ehkä koskaan julis
teta autuaiksi. Väitetään, 
että sinä aikana oli enem-

män marttyyreita kuin kirk
kohistorian alkuvuosisatojen 
aikana. Heidän kaikkien elä- 
mänuhri on meidän aikam

me ja m aailm am m e uuden 
evankelioimisen siemen.

Is ä  F r a n s  V o s s  SCJ

"Adveniat 
Regnum 
Tuum. 

Tulkoon 
sinun 
valta

kuntasi. "

Isä Leo Dehon (1843-1925), 
Jeesuksen pyhän sydämen 
pappien veljeskunnan perus
taja.

SCJ:n logo: Avoin ja solidaarinen sydän
SC J:n  (Sacerdotes Cordis 
Jesus) logossa näkyvät kir
jaim et ovat symboliikkaa 
täynnä. Käym m e sen läpi 
kirjain kirjaimelta.

C-kirjain joka on logon kes
kellä (Cor-sanasta) kuvaa sy
däntä, jossa on maapallo. Se 
kertoo siitä, miten Jum ala on 
rakastanut kaikkia ihmisiä, 
niin että Hän lähetti oman 
Poikansa m aailm aan anta
m aan meille eläm än. Hän 
tuli pelastam aan m eidät sii
tä, mikä estää meitä vastaa
m asta Jum alan  rakkauteen. 
Siten Hän sovitti taivaan ja 
maan toisiinsa ja antaa jokai
selle, joka H äneen uskoo, 
uuden sydämen. Silloin  
osaam m e kuten H än rakas
taa Jum alaa yli kaiken ja lä
himmäisiämme niin kuin it
seämme. Jeesuksen seurassa 
pyrimme olem aan rakkau
den profeettoja ja sovituksen

palvelijoita Hänen pyhän sy
dämen valtakuntansa hyväk
si.

J-kirjain Jeesuksen nimestä 
m uistuttaa siitä, että Her
ramme pyhä pydän on mei
dän elämämme suurin aarre. 
Jeesuksen pyhä sydän on se 
avain, jonka avulla meille 
avautuvat ihmisen elämän 
tarkoitus, pyhän Raam atun 
kirjoitukset, kirkon salaisuus 
ja jokaisen ihmisen kutsu
mus kuin myös veljeskun
tamme missio.

Täm ä kirjain kutsuu mei
tä katselem aan Herram m e 
eläm än salaisuuksia, niin 
että oppisim m e eläm ään 
niin kuin Hän: sydän avoi
mena Jum alan Hengelle, ym
märtäen ajan merkit ja täyt
täen taivaallisen Isän tahdon 
kuten Hän. Sam oin meidän 
sydämemme avautuu lähim- 
m äisillem m ekin kun kan

namme Jeesuksen kanssa 
uhrautuvasti vastuumme hei
dän elämästään ja varsinkin 
heidän suhteestaan Jum a
laan ja niihin, jotka ovat Her
ran vähäisimpiä veljiä, yhteis
kunnan hylättyjä ja hä
dänalaisia. Näin suoritamme 
Herramme kanssa parannus- 
tehtävämme ihmisten sydä
missä ja  yhteiskunnassa ja 
täytämme om assa ruum iis
samme sen, mikä vielä puut
tuu Jeesuksen kärsimyksestä 
Hänen ruum iinsa hyväksi.

joka on kirkko. (Kor. 1 :24)

K irja in  S (sacerdotes-sanas- 
ta) muistuttaa meitä Jumalan 
kansan papillisesta kutsu
muksesta tehdä eläm ästäm 
me taivaalliselle Isälle otolli
nen kiitos-ja sovitusuhri. Sik
si liitämme eläm äm m e Jee
suksen elämän uhriin erityi
sesti pyhässä eukaristiassa, 
jossa Hänen rakkautensa ja 
sovitustyönsä tulee läsnäole
vaksi meidän keskuudessam
me ja tulemme osallisiksi 
Hänen eläm änuhrinsa he
delmistä.

Työssämme pyrimme te
kemään Vapahtajamme sydä
mellisen rakkauden ja sovi
tustyön tunnetuksi ja opas
tamme ihmisiä kohti Vapah
tajan eukaristista sydäntä, 
joka on rakkauden ja  sovi
tuksen lähde. Täm ä papilli
nen tehtävä kuuluu kasteen 
ja sakram entin perusteella

jokaiselle kristitylle, ei vain 
papeille vaan myös maalli
koille, vaikka papisto on kut
suttu edustamaan erityisellä 
tavalla Vapahtajaa ja Hänen 
persoonassaan toimien anta
maan kaikille kirkon jäsenil
le mahdollisuuden tehdä elä
m ästään Pyhässä Hengessä 
taivaalliselle Isälle sen kunni
an ja ylistyksen ja kiitoksen, 
joka ainoastaan Jum alalle 
kuuluu.

N äin isä Leo Dehonin 
hengellisen perheen jäsenet 
pyrkivät levittämään Jeesuk
sen pyhän sydämen valta
kuntaa m aailm assa rakkau
den profeettoina ja sovituk
sen palvelijoina.

Is ä  F r a n s  V o s s  SC J
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Vakio-ohjelmat Kalenteri

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

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

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti 
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.

Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi (1. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30 
messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi, 
4. su saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu. 
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00 
ruusukkorukous to 18.00 adoraatio ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan 
rippitilaisuus.

Turku

Pyhän Birgitan ja  autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti 
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi

Su 9.15 morgonmässa pä svenska (mänadens sista söndag), 10.30 PÄÄMES
SU 18.30 iltamessu englanniksi (kuukauden 2. su missä latina) ma, ke, pe, la
07.30 aamumessu ti, to 18.30 iltamessu to 18.00 adoraatio 
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), ti 7.00, ke 18.00, to
7.00, pe 7.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tam pere

Pyhän ristin seurakunta

Ämurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähkö
posti risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.

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

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

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

Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunnuntai) tai 18.00 (3. ja 4 . su) PÄÄMESSU kirkossa, to
18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe klo 18 messu ja adoraatio. Paaston 
aikana perjantaisin ristintien hartaus klo 18. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen 
messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Nasaretin  pyhän perheen seurakunta

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

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

Helsinki

Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen; 18.00 juhlamessu.
27.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes
su.
28.3. paaston 5. su; 9.45 lat/esp, 11.00 
PÄÄMESSU, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 ilta
messu.
31.3. ke 15.00 paastonajan hartaus - 
rippi.
3.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskak
si (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu.
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun- 
tai; 9.45 lat/engi, 11.00 palmukulkue ja 
PÄÄMESSU, 18.00 iltamessu.
6.4. ti 18.00 krismamessu
8.4. to 18.00 kiirastorstain iltamessu 
eukaristian asettamisen muistoksi. Hil
jainen palvonta sakramenttikappelis- 
sa.
9.4. pe 9.00 pitkäperjantain hetkipalve- 
lus, 14.00-15.00 mahdollisuus ripittäy- 
tyä kirkossa, 15.00 liturgia Herran kär
simisen ja kuoleman muistoksi.
10.4. la 9.00 hetkipalvelus, 12.00 ruo
an siunaus (puolaksi ja suomeksi),
23.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen 
messu.
11.4. pääsiäissunnuntai; 9.45 lat/rans- 
ka, 11.00 PÄÄMESSU, 18.00 iltames
su.
12.4. ma 11.00 PÄÄMESSU, ei ilta
messua!
17.4. la 10.00-14.00 ensikommuunion 
opetus ja lasten juhla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
18.4. pääsiäisen 2. su; 9.45 lat/engI,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ruot- 
siksi/mässa pä svenska, 16.00 messu 
Porvoossa, 18.00 iltamessu.
19.4. ma 9.30 pääsiäismessu koululai
sille ja juhla seurakuntasalissa. 18.30 
informaatiokurssi seurakuntasalissa.
20.4. ti 14.00 seniores; messu ja ko
kous.
24.4. la 9.30 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
25.4. pääsiäisen 3. su; 9.45 lat/esp,
11.00 PÄÄMESSU, 12.30 messu ve
näjäksi, 15.00 filippiiniläisyhteisön 
messu, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.
26.4. ma 18.30 kirkon esittely seura
kuntalaisille (Rauni Vornanen).

----------------- Diaspora-------------------
Porvoo (ort. kirkko) 21.3.; 18.4.; 16.5. 
su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko) 28.3.; 25.4.;
23.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä; 18.30 iltamessu
27.3. la 16.00 messu Hangossa, 18.30 
aattomessu
28.3. paaston 5. su; 10.00 messu suo
meksi, 11.30 messu saksaksi/Messe 
auf Deutsch, 18.30 iltamessu
29.3. ma katumushartaus ja rippi lap
sille
3.4. la 10.00 lauantaikurssi, 9.30 mes
su ruotsiksi/mässa pä svenska, 13.00 
messu suomeksi, 16.30 messu riihi- 
mäellä, 18.30 aattomessu
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun- 
tai; 10.00 PÄÄMESSU ja kulkue, 11.30 
ei messua! 16.00 messu puolaksi/ 
Msza sw. po polsku, messun jälkeen 
ristintien hartaus/Droga krzyzowa po 
Mszy sw. 18.30 iltamessu
6.4. ti ei ole messua Pyhän Marian kir
kossa! (18.00 krismamessu Pyhän 
Henrikin katedraalissa)
8.4. to 18.30 kiirastorstain iltamessu
9.4. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia
10.4. la pyhä lauantai; 21.30 pääsiäis
yön liturgia
11.4. pääsiäissunnuntai; 10.00 PÄÄ
MESSU (piispanmessu), 11.30 messu 
englanniksi/Mass in English

12.4. pääsiäismaanantai; 10.00 mes
su ruotsiksi/mässa pä svenska, 11.30 
messu suomeksi, 16.00 messu puo- 
laksi/Msza sw po polsku, ei iltames
sua!
17.4. la 10.00 ensikommuunion ope
tus, 18.30 aattomessu
18.4. pääsiäisen 2. su eli Jumalan lau
peuden sunnuntai; 10.00 messu suo
meksi, 11.30 messu suomeksi/vietna
miksi, 15.00 messu Lohjalla, 18.30 il
tamessu
20.4. ti 9.30 messu koululaisille
24.4. 10.00 lauantaikurssi, 9.30 mes
su ruotsiksi/mässa pä svenska, 12.15 
messu suomeksi, 18.30 aattomessu

Diaspora
Riihimäki 3.4.; 8.5. la 16.30 (Siunaus- 
kappeli)
Hanko 27.3. la 16.00 (Täktomin kap
peli)
Lohja 18.4. su 15.00 (Pyhän Laurin 
kirkko)
Karjaa 25.4. su 16.00 (Keskiaikainen 
kirkko)

Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän 
Marian seurakuntasalissa maanantai
sin klo 14. Messu ennen kokoontumis
ta klo 13.30. Ohjelmasta tarkemmin 
seurakunnan ilmoitustaululla. Kaikki 
ovat tervetulleita!

Turku

Pyhän Birgitan ja  autuaan  
Hemmingin seurakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen; 18.30 juhlamessu
27.3. la 11.00 katekeesi Porissa, 12.00 
messu Porissa, 14.30 katekeesi Rau
malla
28.3. paastonajan 5. su; 9.15 mässa 
pä svenska, 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 
Mass in English
3.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe- 
messu
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun- 
tal; 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in 
English
8.4. to 19.00 kiirastorstain messu, 
20.00-23.00 adoraatio
9.4. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia
10.4. la 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
11.4. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä;
10.30 pääsiäisen juhlamessu, 16.00 
messu Porissa, 18.30 Mass in English
12.4. ma 10.30 pääsiäismaanantain 
messu
13.4. ti 19.00 miesten piiri
17.4. la 10.30 lastenkerho, 15.30 mes
su Porissa, 18.00 katekeesi Raumalla
18.4. pääsiäisen 2. su eli Jumalan lau
peuden sunnuntai; 10.30 PÄÄMES
SU, 18.30 Mass in English
20.4. ti 19.00 informaatiokurssi
24.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe- 
messu

----------------- Diaspora-------------------
Ahvenanmaa 20.3.; 15.5. la 10.00 
Pori 27.3.; 22.5. la 11.00 katekeesi,
12.00 messu, huom. 11.4. su 16.00 
messu, 17.4. la 15.30 messu 
Rauma 27.3.; 22.5. la 14.30 katekee
si, huom. 17.4. la 18.00 katekeesi

Miestenpiiri; iltamessun jälkeen kuu
kauden ensimmäisenä tiistaina

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä; 18.00 pyhä messu
27.3. la 9.45 uskonnonopetus Savon
linnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
28.3. paaston 5. su; 10.00 ristintien 
hartaus, 10.30 PÄÄMESSU, 16.00 
messu Kuopiossa
2.4. pe 18.00 messu kiteellä
3.4. la la 9.45 uskonnonopetus Joen
suussa, 11.00 messu Joensuussa 
(tsasounassa hautausmaalla), 16.00 
messu Varkaudessa
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Kalenteri

4.4. Herran kärsimisen palmusunnun
tai; 10.00 ruusukkopiirin ruusukkoru- 
kous, 10.30 PÄÄMESSU (kulkue),
16.00 messu Mikkelissä
6.4. ti 18.00 krismamessu Pyhän Hen
rikin katedraalissa Helsingissä (mes
sua ei Jyväskylässä)
7.4. ke 18.00 ristintieja messu
8.4. to 19.00 kiirastorstain liturgia (jal
kojen pesu)
9.4. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia 
(ristinpalvonta)
10.4. la pyhä lauantai; 22.00 pyhän 
pääsiäisyön vigilia (pääsiäiskynttilän 
ylistys ja kasteveden siunaaminen. 
Messun jälkeen myös ruokien siuna- 
us)
11.4. pääsiäissunnuntai; 10.30 PÄÄ
MESSU
12.4. pääsiäismaanantai; 12.00 mes
su Iisalmessa (Iisalmen ortodoksises
sa kirkossa)
15.4. to 14.00 seniorien kokous
17.4. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä 
messu
18.4. pääsiäisen 2. su; 10.30 PÄÄ
MESSU
24.4. la 9.45 uskonnonopetus Savon
linnassa, 11.00 messu Savonlinnassa

— Diaspora
Iisalmi 12.4. ma klo 12.00 (Iisalmen 
ortodoksisessa kirkossa)
Kitee 12.3.; 2.4.; 7.5. pe klo 18.00 (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 
(Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahden
katu 20)
Savonlinna 27.3.; 24.4.; 22.5. la klo
11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 
9.45), (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11)
Kuopio 27.3.; 25.4.; 23.5. su klo 16.00 
(Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma
ninkatu 8)

Kajaani Lasten
17.4.; 15.5.

uskonnonopetus;

Tampere

Pyhän ristin seuraicunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen; 19.00 juhlamessu X
26.3. pe 18.30 ristintiehartaus, 19.00 
messu
27.3. la 9.30 katekeesi, 14.15 perhe- 
messu
28.3. paaston 5. su; 10.30 PÄÄMES
SU
2.4. pe 18.30 ristintiehartaus, 19.00 
messu
3.4. la 10.30 lasten kerho, 12.30 mes
su
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun
tai; 10.30 PÄÄMESSU. 15.00 messu 
Hämeenlinnassa
8.4. to 19.00 kiirastorstain messu ja 
adoraatio
9.4. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia
10.4. la 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
11.4. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä;
10.30 pääsiäisen juhlamessu, 14.00 
messu puolaksi, 18.30 messu Kurikas
sa
12.4. ma 9.00 messu Lapualla, 12.00 
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu 
Vaasassa
18.4. pääsiäisen 2. su eli Jumalan lau
peuden sunnuntai; 10.30 PÄÄMESSU
24.4. la 9.30 katekeesi, 14.15 perhe- 
messu

Diaspora
Hämeenlinna (ort. seurakunnan seu
rakuntasali) 4.4. su 15.00 
Kristiinankaupunki
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 20.3. la 
18.30, 11.4. su 18.30 
Lapua (kysy kirkkoherralta) 20.3.;
12.4. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)

20.3.; 12.4. la 12.00 
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta
sali) 20.3.; 12.4. la 16.00

Kouvola

Pyiiän Ursulan seurakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhla; 18.00 iltamessu
26.3. pe 18.00 ristintien hartaus
28.3. paaston 5. su; 18.00 iltamessu
1.4. to 18.00 paastonajan iltamessu
2.4. 18.00 messuja ristintien hartaus
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun
tai; 11.00 PÄÄMESSU
8.4. to 18.00 kiirastorstain iltamessu
9.4. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia
10.4. la 18.00 pääsiäisyön vigilia
11.4. pääsiäissunnuntai; 11.00 PÄÄ
MESSU
12.4. pääsiäismaanantai; 11.00 mes
su
15.4. to 18.00 iltamessu
17.4. la 13.00 perhemessu
18.4. pääsiäisen 2. su eli Jumalan lau
peuden sunnuntai; 18.00 iltamessu
22.4. to 18.00 iltamessu

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

Uskonnonopetus Kouvolassa; 17.4.,
15.5. la klo 11-13.00, klo 13.00 pyhä 
messu
Uskonnonopetus Lahdessa; 27.3.,
8.5. la klo 14-16.00, klo 16.00 pyhä 
messu
Kevättalkoot lauantaina 15.5. klo
12 .00 ,

Nasaretin pyiiän perlieen seu
rakunta

25.3. to Herran syntymän ilmoittami
nen, juhlapyhä; 18.30 messu.
26.3. pe 18.00 ristintien hartaus.
27.3. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille.
28.3. paaston 5. su; 11.00 PÄÄMES
SU, klo. 17.00 messu Raahessa.
29.3. ti 19.00 ruusukkohartaus
1.4. to 19.00 ekumeeninen sanan Ju
malanpalvelus katolisessa kirkossa.
2.4. pe 18.00 ristintien hartaus.
3.4. la 11.00 uskonnonopetus koululai
sille.
4.4. Herran kärsimisen palmusunnun
tai; 11.00 PÄÄMESSU, 17.00 messu 
Torniossa.
5.4. ma 18.30 messu, 19.00 alttarin 
sakramentin palvonta eli adoraatio.
7.4. ke 18.30 messu, 19.00 rippilitur- 
gia.
8.4. to 18.30 kiirastorstain liturgia.
9.4. pitkäperjantai; 15.00 pitkäperjan
tain liturgia.
10.4. pyhä lauantai; 10.00 laudes,
22.00 pääsiäisyön vigilia.
11.4. pääsiäissunnuntai; 11.00 PÄÄ
MESSU, 17.00 messu Torniossa.
12.4. pääsiäismaanantai; 11.00 PÄÄ
MESSU.
17.4. la 11.00 ensikommuunion retret
ti.
18.4. pääsiäisen 2. su; 11.00 PÄÄ
MESSU ja ensikommuunio, 17.00 
messu Rovaniemellä.

Diaspora
Raahe 28.3. su 17.00 
Rovaniemi 14.3.; 18.4. su 17.00 
Tornio 21.3.; 4.4.; 11.4. su 17.00

TOIMISTOT

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

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09- 
8557148.
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.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 
019-335793, fax 019-335892. 
26.-30.4. Värträff med pater Borst 
10.-12.5. English School; leirikoulu

Studium Catliolicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
09-660901, fax 09-68712244. Emali; 
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

4.4. Caritas-Basaari Paimusun- 
nuntaina klo 11.00-14.30 Pyhän Hen
rikin srk-salissa 3.4. klo 15.00-19.00 
tervetuloa pystyttämään myyjäisiä! 
Basaariin tarkoitetut lahjoitukset voi 
jättää pappilaan. TERVETULOA!

22.4 Sääntömääräinen vuosiko
kous klo 18.00 Pyhän Henrikin srk- 
salissa. Ohjelmassa kummikokemuk- 
sia puolin ja toisin.
Kahvitarjoilua - Tervetuloa!

TAPAHTUMIA

Academjcum Catliolicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3 b A, 
Helsinki. Möteslokal (om ej annat an- 
ges); Studium Catholicum, Riddareg. 3 
bA, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoi
mia kaikille. Öppet för alla.

To 22.4. klo 18.00 AC;n jäsenet 
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa kä
sitellään sääntömääräiset asiat. Vuo
sikokouksen jälkeen n. klo 18.30 Opus 
Del esittäytyy otsikolla ’’Mitä uutta 
Opus Dei tuo?” Torsdagen 22.4. 
kl. 18.00 AC:s medlemmar samman- 
kallas tm ärsmöte. Pä ärsmötet be- 
handlas stadgeenliga ärenden. Ca kl.
18.30 presentation av Opus Dei.

La 15.5. teemme retken yhdessä P. 
Henrikin Seuran kanssa, ohjelmasta 
on erillinen tiedote. Lördagen 15.5. gör 
vi en utflykt med St. Henriks säliskap. 
Beträffande progranrimet, vänligen iäs 
den separata annonsen s. 13.

To 27.5. klo 18.30 keskustelufoo
rumi kokoontuu Heimo Langinvainion 
johdolla. Tällä kertaa on aiheena "Ka
tolinen identiteetti suomalaisittain”. 
Torsdagen 27.5. tema för diskussions- 
forum är ”Vad innebär katolsk identitet 
för finländare?”

Catholic Students' Club
at St. Henry's Cathedral

Way of the Cross; Tue March 30 at 
17.15, Holy Mass 18.30. All-night 
Adoration; Thu-Fri April 8-9.
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
15.4. Graham Greene, Isä Quijote
6.5. Henryk Sienkiewicz, Ouo vadis? 
Kirjallisuuspiiri kokoontuu mainittuina 
päivinä klo 18.30 Studium Catholicu
missa, Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsin
ki. Tervetuloa! Lisätietoja; Eva Airava, 
puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, 
puh.8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS

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

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.

Pyhän Henrikin Seura

Yhteinen kevätretki AC;n kanssa. Kat
so s. 13.

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

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

6.4. ti Krismamessu Pyhän Henri
kin katedraalissa klo 18.00

20.4. ti Työilta; 50-vuotisjuhlanäyt- 
telyn valokuvakokoelman, julisteiden 
yms. valmistelu hiippakuntapäivään

4.5. ti Teresojen kevätjuhla 
Teresa ry on Helsingin molempien ka
tolisten seurakuntien yhteinen yhdis
tys. Toimimme pääkaupunkiseudulla 
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seu
rakuntien karitatiivisen työn hyväksi 
järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotos
ta luovutamme kirkkoherrojen jaetta
vaksi avustuksia vanhusten, sairaiden 
ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme nuor
ten toimintaa.

( g >

VefbiDeifotio
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Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
21.4.2004-12.5.2004 on toimitet
tava viimeistään 7.4.2004 mielui
ten sähköpostitse osoitteeseen

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

The Passion of the Christ:
Se oli niin kuin se oli

Mel Gibsonin Jeesus-elol<uva on saanut ensi-iltansa nyt myös Suomessa. Elol<uva on visuaalisesti vaikuttava mutta samalla väkivaltainen. Korkeammalla tasolla siitä löytyy myös selvä uskonnol
linen sanoma. Se on kutsu Kristuksen seuraamiseen.

Joukko lehtim iehiä näki 
megatähti M el G ibsonin  
ohjaam an kohuelokuvan  
” The Passion of the 
Christ” ennakkoon noin  
viikko ennen elokuvan  
Suom en ensi-iltaa.

Elokuvaa on, monesti 
jop a  sitä näkem ättä, eh
ditty syyttää ainakin juu
talaisvastaiseksi ja  väkival
taiseksi. Sitä on vastustet
tu myös G ibsonin traditi
onaalisen katolisuuden  
takia. Suuret voimat ovat 
liikkeellä maailm an kulis
seissa, m utta onko eloku
va kaiken tuon hälyn ar
voinen? Ja  ennen kaikkea, 
m iltä se lopulta näyttää?

Parrakas m ieshahm o rukoi- 
lee epätoivoisena oliivipui- 
den keskellä pim eässä, su
m uisessa m aastossa. Hän 
kam ppailee ajatuksissaan 
hiestä märkänä. V iim ein 
hän m urskaa paholaishah- 
m on lähettäm än käärmeen 
pään. V ähän myöhemmin 
Juudas Iskariot (Luca Lionel- 
lo) johdattaa sotilaat tuon 
miehen, Jeesuksen (Jim Ca- 
viezel), luo. Syntyy tappelu. 
Jeesus pidätetään, opetuslap
set juoksevat karkuun.

Jeesus viedään tuom itta
vaksi, ensin ylipappi Kaifaan 
(Mattia Sbragia) eteen, sitten 
Pilatuksen (Hristo Naum ov

Shopov), maaherran luo. Pai
kalliset haluavat vihamieli
sen ylipapin johdolla tuomi
ta syytetyn kuolemaan, mut
ta maaherra ei ole siihen val
mis. Nyrkiniskut ja raipan 
vinkaisut tahdittavat Jeesuk
sen veristä kärsimystä, jolla 
room alaishallitsija pyrkii 
tyynnyttämään villiintyneen 
kansanjoukon. H än yrittää 
vielä vapauttaa syyttömänä 
pitäm änsä Jeesuksen, mutta 
turhaan -  kansa huutaa va
pauden Barabbaalle (Pedro 
Sarubbi). Jeesuksen on kuol
tava. Pilatus luovuttaa, pesee 
kätensä ja toteaa: ’’M inä olen 
syytön täm än miehen ve
reen. Täm ä on teidän asian
ne.” N iin  kuin kaikki olisi 
noin helppoa.

Seuraa pitkä tie Pääkal
lonpaikalle, jossa kolme puu
ta pian pystytetään, Jeesuk
sen risti keskimmäiseksi. Si
m on Kyreneläinen (Jarreth 
Merz) pakotetaan kanta
m aan ristiä. Koko matkan 
ajan Neitsyt M aria (Maia 
Morgenstern), Maria Magda- 
leena (M onica Bellucci) ja 
apostoli Johannes (Hristo Jiv- 
kov) seuraavat Herraansa. 
Hänen kärsimyksensä ja uu
pum uksensa piirtyvät voi
m akkaina kuvina sieluun. 
Vartijoiden ruoskaniskut ja 
pilkka piinaavat myös katso
jia. Kohta kaikki kuitenkin

Romanian juutalaisen Maia Morgenstemin esittämä Neitsyt Maria seuraa Jeesuksen jokaista askelta kärsimystiel
lä suurella rakkaudella. Hänen tuskaansa on helppo yhtyä.

päättyy -  onhan juoni etukä
teen tiedossa.

Jeesuksen ristiinnaulitse
minen on raaka. Naulat up
poavat vastustam attom asti 
käm m enten läpi. Ihmisten 
julmuus tiivistyy valuviin ve
ripisaroihin. Takautumat kii- 
rastorstailta tarjoavat kuiten
kin pelastuksen ulottuvuu
den: ’’Täm ä on minun ruu
miini. ... Täm ä on m inun 
vereni. ... Tehkää täm ä mi
nun muistokseni.”

Jeesuksen viimeiset sanat 
ristillä kuullaan dramaattisi
na: ”Se on täytetty.” Kun hän 
loppukuvassa kävelee ulos 
haudasta kohti valkeutta, Elokuvan virallinen kotisivu on www.thepassionofchrist.com.
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kaikuvat korvissa hänen sa- 
nansa opetuslapsille: ’’M utta 
minä sanon teille: rakastakaa 
viham iehiänne ja rukoilkaa 
vainoojienne pu o lesta .... Jos 
te rakastatte niitä, jotka ra
kastavat teitä, minkä palkan 
te siitä ansaitsette?”

"Se oli niin kuin 
se oli"

Jum alan Pojan viimeiset kak
sitoista tuntia ovat näin saa
neet jälleen uuden ilmaisun. 
”The Passion o f A e  C hrist” 
kuvaa väkevällä, jopa hyvän 
m aun rajoilla olevalla tavalla 
Jeesuksen Kristuksen kärsi
mystä ja  kuolem aa ristillä, 
juuri sitä, mitä kirkko jokai
sessa m essussa, m utta sel
vemmin vielä paaston kulu
essa ja erityisesti ristintien 
hartauden ja pitkänperjan- 
tain liturgian yhteydessä viet
tää. Elokuva on väkivaltai
nen ja raaka, m utta tuskin 
kukaan voi rehellisesti sanoa, 
etteikö se hyvinkin mahdol
lisesti olisi totuudenm ukai
nen.

Elokuvan ensi-iltaa edel
täneessä m edian ristitulessa 
paavi Johannes Paavali Il:n 
kerrottiin nähneen filmin. 
U utiset kertoivat paavin 
myös kom mentoineen filmiä 
toteamalla, että ”se oli niin 
kuin se oli” . Kuukausi myö
hem m in lausunnon paik
kansapitävyys kiistettiin. M o
net kardinaalit ja m uut kato
lisen kirkon vaikuttajat ovat 
kuitenkin sanoneet sam aa. 
Elokuva kertoo kärsimyshis
torian, niin kuin kaikki pari 
tuhatta vuotta sitten tapah
tui. Ei enem pää, ei vähem 
pää.

M yöhemm in Vatikaani 
myös vahvisti, että paavi to
dellakin on nähnyt eloku
van, muttei ole sitä erityises
ti kom m entoinut. T iedon  
sanottiin  tarkoittavan, ettei 
elokuva ainakaan sisällä mi
tään juutalaisvastaisia ainek
sia, mitä joissakin etukäteis
arvioissa ja kirjoituksissa on 
pelätty. Eikä niin objektiivi
sesti ottaen olekaan: elokuva 
näyttää vain, kuinka ymmär
täm ättöm iä ja julm ia monet 
ihm iset voivat olla. Raam a
tun historiallinen konteksti 
on se, mikä se on, eikä sen 
uskollinen näyttäminen ole 
m itään vihanlietsontaa. 
M uutenhan kaikki historian
kirjatkin olisivat täynnä en
nakkoluulojen ja  viham ieli
syyden herättäm istä ja siksi 
tuomittavia!

Jeesuksen kärsimys ja 
kuolem a on historiallinen 
fakta. Siihen liittyvät tapah
tum at ovat olleet jo pelkäs
tään inhim illisesti katsoen 
järkyttäviä. T äm än järkyttä- 
vyyden tuom inen elokuva
yleisön eteen kaunistelemat
ta, kaikkine verisine yksityis

kohtineen panee vakavasti 
m iettim ään kahta seikkaa: 
Ensiksikin on kysyttävä, 
onko kärsim yshistorian ta
pahtum at pakko kuvata niin 
pikkutarkasti ja karmaisevas
ti. Toiseksi vastausta kaipaa 
myös kysymys siitä, voiko elo
kuva merkitä enemmän kuin 
pelkkää taidenautintoa.

Kärsimys- 
näytelmä vai 
ilosanoma?

Ei liene yllätys, että ”The Pas
sion o f the Christ” herättää 
ristiriitaisia tunteita. Eloku
va on visuaalisesti vaikuttava 
mutta samalla väkivaltainen. 
Osittain näm ä kaksi puolta 
kuuluvat yhteen. Kieltämät
tä mieleen tulevat Mel G ib

sonin om at näyttelijäsuori- 
tukset, vaikka hän tällä ker
taa pysyikin kameran takana.

M utta eipä kertomusta 
Jeesuksen kahdestatoista vii
meisestä tunnista varm aan
kaan voi kuvata ilman väki
valtaa. Vaikka Raam atun 
maininnat Herran ruoskimi
sesta ovatkin lyhyet, on tur
haa paeta todellisuutta: Jee
susta ruoskittiin -  eikä niin 
tehty vain kursorisesti. Jee
susta pilkattiin -  eikä sekään 
ollut vain kevyttä jutustelua. 
Jeesus todella ristiinnaulit
tiin. Hän kuoli ristillä.

Ehkä meitä hyvinvoinnin 
keskellä eläviä ihmisiä, joista 
monet ovat kastettuja, kristit
tyjä, itse asiassa vain häiritsee 
se, että Kristuksen uhri oli
kin niin todellinen ja niin

raskas. Sen Gibsonin eloku
va selvästi näyttää. Me olem
me sanan varsinaisessa mer
kityksessä pehmosukupolvi.

Väkivaltaa ei saa ihannoi
da, m utta om a historia ja 
om a osasyyllisyys on myös 
hyväksyttävä osaksi käsitys
tämme todellisuudesta.

Toisaalta elokuva nousee 
myös korkeammalle tasolle, 
ja juuri tässä on sen voima: 
Takautum at Jeesuksen ope
tukseen - vaikkakin kovin 
harvat -  antavat filmille sen 
uskonnollisen kehyksen ja 
sanom an. Ja  lopulta eloku
van roolihahmojen työ ja il- 
meikkyys osoittavat kunnioi
tettavaa omistautuneisuutta, 
heidän tunteisiinsa on help
po liittyä: Poikansa kärsimys
tä seuraavan M arian tuska

on käsin kosketeltavaa. Rau
han sydämeensä saaneena 
Jeesus on antautunut vangit
tavaksi, eikä hän lopullisesti 
uupuneenakaan kieltäydy 
ristin kantamisesta.

Rauha ja varmuus loista
vat myös Jim  Caviezelin veri
siltä kasvoilta. Elokuvan Jee
sus osoittaa meille Jum alan 
rakkauden suuruuden: kai
ken se kestää, kaiken se kär
sii. Hänen tyyneytensä kärsi
mysten keskellä kutsuu mei
tä kaikkia seuraam aan hän
tä:

“Suurempaa rakkautta ei 
kukaan voi osoittaa, kuin 
että antaa henkensä ystävien
sä puolesta.”

M a r k o  T e rv a po rtti

Evi Koski in memoriam

Lehtori Evi Koski Tampereen katolisesta Pyhän Ristin 
seurakunnasta kuoli 4.3 .2004 varhain aamulla. Väistä
mättä tulee mieleen, että hänen mukanaan päättyi yksi 
aikakausi seurakunnan historiassa.

Evi Koski tutustui katoliseen kirkkoon ensimmäisen 
kerran jo koulutyttönä, jolloin hän kävi silloin tällöin 
Pyhän Henrikin kirkossa Helsingissä. Kirkon ilmapiiri 
ja messunvietto kiinnostivat häntä jo tuolloin. Kirkon 
yhteyteen hänet otettiin Tampereella 1977 Pyhällä Vii
kolla vaatimattomin menoin iltamessun yhteydessä

Kun Tampereen kirkko valmistui 1969 isä Gerard 
Schiljenin ollessa kirkkoherrana, Tammerkosken koulun 
historian opettajasta tuli säännöllinen messuvieras. Vä
hitellen Evi Koski sai seurakunnassa luottamustehtäviä 
ja hän osallistui merkittävällä panoksella seurakunnan 
elämään. Hänen tehtäviään olivat urkujen soitto mes
sussa ja kirkkokahvista huolehtiminen messun jälkeen. 
Seurakunnan tukipilarina hän osallistui erilaisiin tapah
tum iin aina epäitsekkäästi yhteiseen hyvään pyrkien. 
H än osallistui myös ekum eeniseen eläm ään jäsenenä 
Tampereen NNKY:ssä.

U udet tulokkaat Evi Koski otti vastaan seurakuntaan 
läm pim ästi ja tutustutti vähitellen katolisen liturgian 
kauneuteen, seurakunnan jäseniin ja lukuisiin käytän
nön asioihin. U nohtum attom ana muistona on hänen 
toimimisensa kummina juhlallisessa kirkon yhteyteen ot- 
tamistilaisuudessa, jossa hänen turvallinen kätensä olka
päällään sai ensimmäisen kerran kokea aitoa uskonyh- 
teyttä.

Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja isä Jac Reijnders 
ehdotti Evi Koskelle käännöstyötä. Katolista kirjallisuut
ta piti saada suomenkielelle. Ensimmäisenä oli 1974 Ka
tolinen Uskom m e saksankielestä. 1976 ilmestyi noin 
700-sivuinen Johdatus uskonelämään eli hollantilainen 
katekismus. Työ oli vaativa, ja Evi Koski epäili, tulisiko 
siitä m itään. Kirja edistyi kuitenkin tasaiseen tahtiin 
moton kuuluessa: ei päivää ilman viivaa. Seuraavaksi hän 
toimitti teoksen Pyhimysten tie 1978. N eljäntenä oli 
W ilfrid Stinissenin ruotsinkielisen kirjan suom ennos 
Maria Raamatussa ja meidän elämässämme 1982. Kirjo
jen suomenkieli on kaunista ja sujuvaa, ja kirjat ovat tä
nään yhtä kiinnostavia kuin julkaisemisensa aikana.

Kiitokseksi tekemästään arvokkaasta käännöstyöstä 
Evi Koski sai 1981 ottaa vastaan paavin kunniamerkin 
Pro Ecclesiae et Pontifice.

Evi Koski opetti myös uusille papeille suomenkieltä 
ja perehdytti heitä tamperelaiseen ja suomalaiseen kult
tuuriin. Lukeminen ja käsityöt kuuluivat hänen harras
tuksiinsa aivan viimeisiin aikoihin asti.

Pyhimysten tie -kirjan esipuheessa lausutaan: “Kii
tämme lehtori Evi Koskea siitä suurenmoisesta työstä, 
jonka hän on tehnyt kirkon hyväksi. Tiedämme, että hän 
on tehnyt työnsä rakkauden ja hartauden tuntein.” N äi
hin sanoihin voimme tänään yhtyä täydestä sydämestäm
me. Jäämm e kaipaamaan lämmintä ja rehtiä keskusteli
jaa ja uskon asiantuntijaa.

E lin a  G r ö n l u n d

Fides 4 /2004-11



Artikkeleita

Osallistuvaa elämää luostarista käsin

Sisar Waltraud Herbstrith OCD viettää Tübingenin luostarissa sangen aktiivista elämää. Luostarielämää on täällä uudistettu avoimempaan suuntaan.

Sisar W altraud H erbst
rith O C D  Tübingenistä, 
Etelä-Saksasta, on henki
lö, joka on om istanut elä
m änsä vainojen uhreille 
ja  ekumenialle. N uoruus 
natsiajan ja  m aailm anso
dan varjoissa sai hänet ky
seenalaistam aan m uka
van norm aalieläm än. Py
hän ristin Teresa Bene- 
diktan eli Edith  Steinin  
(1891-1942), Auschwitzis- 
sa surm atun juutalaissyn
tyisen filosofin ja  karme
liittanunnan eläm äker
ran johtum inen vapautta 
rakastavan, itsenäisesti 
ajattelevan nuoren Walt
raudin käsiin viitoitti toi
senlaisen suunnan elä
mälle.

Keskitysleirien kum m ajai
nen ja natsien uhka olivat 
synkkiä varjoja lapsen elä
mässä. Hän tiesi hyvin, että 
vankeja oli paljon ja että mo
nia pappeja, puolalaisia ja 
venäläisiä tapettiin. Hitlerin 
aikaan ei juutalaisten kohte
lusta kuitenkaan tiedetty 
enempää.

Sisar Waltraud kertoo so
tavuosilta: ’’Hitler ja kirkko 
sanoivat aina, että juutalaiset 
ovat Jumalan murhaajia, so
sialisteja ja kom munisteja. 
M uistan selvästi, että Hitler 
leimasi puolalaiset, ukrai
nalaiset ja venäläiset alempi
arvoisiksi ihmisiksi. M utta 
juutalaisille kävi vielä huo
nommin: he olivat ’ei-ihmi- 
s i a .

Vasta sodan loputtua 
Waltraud, silloin 16-vuotias, 
kuuli lähemmin juutalaisten 
kohtelusta ja todellisuudesta, 
joka oli vallinnut Saksan so
dan aikaisissa keskitysleireis
sä. Auschwitzin tuhoamislei
ristä hän ei ollut tiennyt mi

tään.
Ratkaisevan käänteen tä

män filosofiaa, kieliä ja his
toriaa opiskelleen nuoren 
naisen eläm ässä sai aikaan 
Edith Steinin elämäkerta. 
K irja sai hänet ymmärtä
mään juutalaisten korkean 
kulttuurin ja moraalin. Hän 
tapasi nyt juutalaisessa nai
sessa ammatillisesti suuntau
tuneen henkilön ja filosofin. 
W altraudin kohtaloksi tuli 
kuitenkin nunnan kohtaa
minen:

’’Ajattelin, että Edith 
Stein edusti jotakin erityisen 
hyvää. Myös luostarisään- 
nön, jonka hän oli omaksu
nut, täytyi olla jotakin erityi
sen hyvää. Ymmärsin aiem
paa syvemmin sääntökunta- 
elämää ja rukousta.”

Väitöskirja 
vaihtui 
rukoukseksi ja 
kirjoittamiseksi
Viisikymmentä vuotta sitten 
Waltraud, joka valmisti väi
töskirjaa Rainer M aria Ril- 
ken runoudesta, meni tutus
tum aan Kölnin karmeliitta- 
luostariin. Luostari oli sama, 
johon Edith Stein oli men
nyt 20 vuotta aikaisemmin. 
Siellä W altraudille avautui 
vieras maailma, mutta samal
la hän tunsi sisäistä vetoa ko
keilla rukouskeskeistä, luos
tarin sisään sulkeutuvaa elä
mää. Ensim m äinen yö jää
kylmässä huoneessa ei pelot
tanut: myönteinen, lyhyt kes
kustelu henkevän ja sivisty
neen johtajattaren kanssa oli 
hänelle merkityksellisempi. 
Waltraud jäi luostariin, osal
listui vain sisarensa häihin 
Pariisissa, ja palasi Kölniin.

Vuosikym m eniä myö
hemmin sisar W altraud ku

vailee tuon nuoren naisen 
valintaa: ’’Sen kaltaista tilaa 
voi varmaan verrata suureen 
rakkauteen. Halu viipyä ru
kouksessa voitti ajatukset 
perheen perustamisesta ja 
uran luomisesta.”

Luostarissa sisar Walt
raud sai tehtäväkseen koota 
aineistoa Edith Steinin pyhi
mykseksi julistamista varten. 
Vuonna 1963 hän aloitti sit
temmin runsaaksi paisuneen 
julkaisutoim intansa - teok
sia Avilan Teresasta, Ristin 
Johanneksesta, Lisieux’n Te
resasta, Dag Hammarskjöl- 
distä -  mutta erityisen mon
ta teosta Edith Steinista.

”Istuin siis kahdella tuo
lilla. Kirjoitin kirjoja, mutta 
rukousta en laiminlyönyt!” 
sisar W altraud nauraa.

Vasta tutkiessaan silmin
näkijöiden kertomuksia, 
kuva-aineistoja ja muita alku
peräislähteitä sisar Waltraud 
kertoo ym m ärtäneensä täy
sin, mitä juutalaisten joukko
murha keskellä Eurooppaa 
on merkinnyt. Löytäessään 
alati uusia kammottavia asi
oita tuli hetkiä, jolloin hän ei 
tiennyt, miten jatkaa.

"Pyrin ymmärtämään sei
kat, joiden uhriksi Edith 
Stein - yksi kuudesta miljoo
nasta -  oli joutunut. Täm ä 
oli hidas prosessi.”

O nko hän siis nunna, 
joka on ’’tehnyt” pyhimyk
sen?

”N iin sanotaan. En kui
tenkaan minä tätä saanut ai
kaan. Hänet tunnetaan teok- 
sistani, mutta tehtävän sain 
luostarilta. En minä kuulu
nut heihin, jotka sanoivat, 
että hänet pitäisi ehdotto
masti julistaa pyhimykseksi.”

Sisar Waltraud on kuiten
kin elänyt hyvin voimakkaas
ti Edith Steinin ja hänen

kansansa kohtaloa. Eikä hä
nellä ollut mitään pyhimyk
seksi julistamista vastaan.

Elävää 
ekumeniaa

Kun nuori W altraud meni 
Kölnin karmeliittaluosta- 
riin, hän oivalsi syvästi, että 
Jeesus oli juutalainen. Täm ä 
sävyttää Tübingenin Edith- 
Stein -karmeliittaluostarin 
elämää. Ajatus uudesta luos
tarista kehittyi pienin aske
lin. U udenlaisen, vapaam 
man yhteisön kaipuu ilmeni 
niissä keskusteluissa, joita 
Kölnin karmeliittaluostarin 
noviisien ohjaaja ja Edith 
Steinista kirjoittava sisar kä
vivät tapaamiensa ja häneen 
yhteydessä olleiden nuorten 
naisten kanssa. Edith Stein 
on ollut tiennäyttäjänä. Uusi 
yhteisö sai kodikseen perin
teikkään talon Neckarin ran- 
tatöyräältä.

"O lem m e pieni, karme- 
liittojen hengellisyyden juu
rille uskollinen ryhm ä” , 
luonnehtii sisar W altraud 
yhteisöään.

Tältä pohjalta Edith Stei
nin perinnölle omistautuva 
yhteisö käy aitoa dialogia 
protestanttienem m istöisen  
ympäristön sekä teologias
taan kuuluisan yliopistokau
pungin opiskelijoiden kans
sa. Vatikaanin II kirkollisko
kouksen luomassa ilmapiiris
sä sisaret ovat kehittäneet 
perinteisestä klausuurista lä- 
pinäkyvämmän. Kanssakäy
minen ympäristön kanssa on 
luontevaa: ”Kyse on oikeas
taan vain sellaisen ilmapiirin 
luomisesta, jossa ollaan läsnä 
itselle ja on riittävästi aikaa 
rukoilla.”

Sisarille oli alusta alkaen 
selvää, että heidän rukouk

sensa - eukaristian vietto, 
psalmirukous, sisäinen ruko
us -  ei jää suljettujen ovien 
taakse. Myös evankelisen kir
kon jäsenet, sekä nais- että 
miespapit voivat käydä luos
tarissa. M uutam a viihtyisä 
vierashuone tarjoaa mahdol
lisuuden vetäytyä hiljaisuu
teen arjen keskeltä. Myös eri
laiset ryhmät voivat tulla kes
kustelem aan ja mietiskele- 
mään.

Vainojen uhrien 
muistaminen

Yhteisö painottaa dialogissa 
juutalaisten ja kristittyjen vä
listä suhdetta. Edith Steinin 
ja natsien aikaa muistetaan 
yhä. Elokuussa sisaret vierai
neen viettävät hänen kuole
mansa muistoa rukouksessa 
ja keskustelevat kristittyjen ja 
juutalaisten suhteeseen liitty
vistä teemoista.

Viime kesän aihe oli kult- 
tuuriaktiviteetti There- 
sienstadtin odotusleirissä, 
natsiaikaisessa ”helvetin esi
pihassa” . Leiri oli perustettu 
propagandistisessa tarkoituk
sessa kum oam aan huhuja 
juutalaisten joukkom urhas
ta. M usiikin asem aa viime 
vuosisadan diktatuvireissa 
tutkiva B eate  Schröder
N auenburg kertoi, että vaik
ka leirin jokapäiväistä elä
mää leimasivat nälkä, veden 
puute, kulkutaudit ja pelätyt 
kuljetukset tuhoamisleirei- 
hin, siellä esitettiin esimer
kiksi Sm etanan oopperaa 
"Myyty m orsian” . Verdin 
"Requiem in” kuoro-osuudet 
piti harjoituttaa kolme ker
taa, koska laulajia vaihtui ali
tuiseen: heitä kuljetettiin 
kaasukam mioihin murhatta
viksi.

Vatikaanin radion medi
taatioissa (2000) sisar Walt
raud Herbstrith vastaa koko 
yhteisönsä puolesta: "K at
som m e poispäin, jotta mei
dän ei tarvitsisi katsoa sitä 
haavaa, jonka kansamme on 
iskenyt. Täm ä on vaarallinen 
asenne. Se peittää ennakko
luulojen paholaism aisen ke
hän. Auschwitzissa tai muis
sa tuhoam isleireissä tehdyt 
rikokset näyttävät todellisuu
den, jota ei kanneta meihin 
ulkoa. Se voi syntyä meissä 
yhä uudelleen, jos emme ole 
tarkkaavaisia.”

M itä voimme tehdä? 
"Em m e voi tuom ita aiem 
min eläneitä ihmisiä. Voim
me kuitenkin kulkea uskon
nollisesti ja poliittisesti uusia 
teitä: sovinnon, keskinäisen 
kuuntelemisen ja väkivallat
tom uuden teitä.”

P ir k k o  H a a p a n e n
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Artikkeleita

Maanantaiklubin iloiset kymmenvuotisjuhlat
M aanantaina 9.2. juhlittiin 
Marian seurakunnassa maa- 
nantaiklubia, jolle on tullut 
ikää täydet kymmenen vuot
ta. Isä Kazim ierz toimitti yh
dessä isä Fransin kanssa j uh- 
lamessun kauniine rukouksi
neen ja kiitoslauluineen.

Seurakuntasali täyttyi 
iloisesta juhlaväestä Jossa oli 
mukana myös ensimmäiseen 
kokoukseen 7.2.1994 osallis
tuneita. Kakkukahvien jäl
keen klubin ensim m äinen 
vetäjä M aiju  T uom in en  
m uisteli m aanantaiklubin 
perustam ista ja alkuaikoja. 
Syntysanat oli lausunut M ar
jatta  Jaanu-Schröder. O li il
mennyt tarvetta kokoontua 
yhteen puhum aan yhteisistä

asioista, keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista ja 
saamaan tietoa katolisuudes
ta.

Katekeettisesta 
se lähti

Pieni uskollisten ryhmä ru
pesi kokoontum aan m aa
nantaisin  silloiseen Kate- 
keettiseen keskukseen, ja vä- 
hitellenosanottajien määrä 
kasvoi. Kokouksissa pidettiin 
esitelmiä, katseltiin videoita, 
keskusteltiin ja vaihdettiin 
mielipiteitä esillä olevista asi
oista. Alusta asti ruvettiin te
kemään äiti Teresan peittoja, 
ja kierrätyspöytä toimi vuosi
kausia.

Katekeettisen keskuksen 
muutettua pois seurakunnan 
tiloista M aiju joutui jättä
mään vetäjän roolin runsaan 
viiden vuoden toiminnan jäl
keen, ja remmiin astuimme 
me nykyiset vetäjät. Mekin 
kerroimme juhlavieraille 
m uutam in sanoin, miten 
maanantaiklubi on jatkanut 
toim intaansa jonkin verran 
erilaisena. Esitelmiä on lähes 
jokaisella kerralla ja uutena 
toim intam uotona olemme 
isä Kazimierzin pyynnöstä 
huolehtineet seurakuntasali
en pöytien koristelusta.

Me lausuim m e myös 
ilomme siitä, että niin monet 
ovat auliisti tulleet pitämään 
esitelmiä ja että papisto on

osallistunut kokoontumi- 
siimme m ahdollisuuksiensa 
mukaan ja klubissa on vallin
nut kodikas ja innostunut 
henki.

Yhteistyö toimii

Erityisesti olemme iloinneet 
siitä, että m aanantaiaam un 
messu on siirretty iltapäivään 
ja näin olemme voineet aloit
taa yhdessäolom me aina 
messulla.

Isä Frans Voss SC J toi 
juhlaam m e terveiset Roo
masta ja kertoi hauskalla ta
vallaan pyhän Henrikin juh
lasta.

Hän osallistui Santa Ma
ria sopra Minervan kirkossa

vietettyyn messuun, jossa se- 
lebranttina toimi piispa Jözef 
W röbel SC J ja saamasi lute
rilaisen kirkon piispa Eero 
Huovinen. Paavi otti vastaan 
suomalaisten valtuuskunnan 
ja muisteli siinä yhteydessä 
vierailuaan Suom essa ja lä
hetti siunauksensa kaikille 
meille, kertoi isä Frans.

M aanantaiklubi jatkaa 
nyt toisella vuosikymmenel
lään entiseen tahtiin pyrkien 
järjestäm ään kiinnostavaa 
ohjelmaa ja mukavaa yhdes
säoloa kaikille, jotka klubis
samme haluavat käydä.

S in ik k a  L ö w e n h il d

JA O u t i K e c sk e m e t i

Academicum Catholicumin 
ja Pyhän Henrikin Seuran 
kevätretki lauantaina 
15.5.2004

Tule mukaan kevätretkelle halki 
viljavien kulttuurimaisemien aina 
Vanhan-Suomen rajaseuduille ja 
tutustu maailmanmainettakin saa
vuttaneisiin nähtävyyksiin! Koe 
mm. paikka, missä tsaarikin tunsi 
olonsa vapautuneeksi, näe yksi 
Suomen teollisen vaurastumisen 
synnyinsijoista....tilaisuus tutus
tua naapuriseurakuntamme kirk
koon... henkisen ravinnon lisäksi 
lounastamme matkan varrella. 
Ajokilometrejä kertyy yhteensä n. 
380, mutta kuten huomaat, pysäh
dymme usein.

Lähtö klo 9.00 P. Henrikin kated
raalin edestä. Bussiin voi nousta 
myös Kansallisoopperan pikavuo- 
ropysäkiltä n. klo 9.15

Ensimmäinen kohteemme on Py
hän Henrikin kirinkö Pyhtäällä, 
missä pysähdymme 30 min. Kirk
ko on rakennettu 1460.

Seuraava pysähdyspaikkamme 
on keisarillinen kalastusmaja 
Langinkoskella klo 11.15. Opas

tettu kierros kestää 45 minuuttia.

Klo 13 meillä on messu Kouvo
lan kirkossa, kirkkokahvit tai lou
nas järjestyy halukkaille. Pysäh
dymme 1,5 -2  tuntia, ruokailusta 
riippuen.

Jatkamme matkaa Verlan ruuk- 
kikylään, joka on UNESCOn 
maailmanperintöluettelossa. Vie
railemme tehdasmuseossa, 
opastettu kierros, joka kestää 
tunnin, alkaa klo 16. Aikaa jää 
myös vaelteluun alueella. 
Palaamme Helsinkiin n. klo 19.

Kustannukset: ilman ruokailua 15
• ja opastukset 7 •, yhteensä 22
•

Ilmoittautumiset 9.5.2004 men
nessä P. Henrikin Seuraan p.09- 
630113/Aisla Hentola tai 
Academicum Catholicumiin, 050- 
5120813 tai sähköpostilla 
¡aakko.airava@dlc.fi.

Tervetuloa! Pyhän Henrikin Seu
ra ja Academicum Catholicum

Liobasystrama 
och familjen 
Ballin
Den 21.3.1927 fick en ny tysk 
gren av benediktinersystrar, 
Liobasystram a sitt godkän- 
nande av päven. Denna gren 
skiljer sig frän vanliga bene- 
diktiner genom att den inte 
har klausur utan har utät- 
riktad verksamhet. Nägot är 
efter godkännandet anslöt 
sig en danska, Gertrud Bal
lin tili orden.

Hennes familj var mycket 
speciell. Hennes far var mä- 
laren M ogens Bal
lin av judisk börd.
Han var född 1871.
Som  adertonäring 
for han till Paris för 
att studera och hör- 
de där tili kretsen 
kring Paul G au
guin. Váren 1891 
blev han där bekant 
och god vän med 
den tre är äldre hoi 
ländska mälaren Jan Verka- 
de. Tili sommaren for de till- 
sammans tili Bretagne för att 
mäla i frid. Det var ett van- 
ligt som m arm äl för mälare 
pä den tiden. De äterkom dit 
även följande sommar.

Pä den tiden var Bretag
ne en intensivt katolsk trakt 
sä att vistelsen där inte bara 
blev konstnärligt utan i ännu 
högre grad religiöst givande.

U tan  att vännerna alls 
pratat religion med varan- 
dra, drogs de i sam m a takt 
tili kyrkan. Efter att ha fätt 
undervisning blev bäda upp- 
tagna. Verkade fick stä fad- 
der för vännen Ballin vid 
dennes dop.

Señare inträdde Verkade
i det tyska benediktinerklo- 
stret Beuron, där han fick 
nam net W illibrord. Ballin 
bosatte sig i Kópenhamn, gif
te sig med en katolik och fick 
tre barn i äktenskapet, tvá 
söner och en dotter. Bade 
han och hans hustru dog rätt 
unga, Mogens 1914. Dá foil 
barnens uppfostran pä de ju- 
diska farföräldrarna. Dessa 
var ytterst lojala mot sonens 

och svärdotterns tro 
och principer och 
gjorde samvets- 
grann! sitt bästa for 
att uppfostra barnen 
till goda katoliker. 
Och resultatet var 
gott. Bäda pojkarna 
blev präster och 
flickan nunna. Med 
hjälp av sin mycket 

nergiska bror Knud 
och en annan viljestark och 

karism atisk präst, H ubert 
M esserschmidt, vilka ener- 
giskt ’’lobbade” för saken fick 
hon bli medlet tili att Lioba- 
systrarna kom tili Danmark.

Systrarna acklimatiserade 
sig snabbt, señare blev mo- 
der Ballin deras priorinna. 
De är nu ett av de mest in- 
hemska kloster samfunden i 
Danmark. De har ett kloster 
med elva nunnor i Fredriks- 
berg i Köpenham n och det 
är i vära dagar inte litet för 
en halvaktiv orden. I vära 
dagar är det ju de kontemp- 
lativa klostren som drar bäst.

M ä r t a  A m in o f f

www.sankt-lioba-kloster.dk
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Katekeesin kaikuja

Herra on minun kallioni —
Lourdesin pastoraaliteema vuodelle 2004
Massabiellen kallio on Lour
desin pyhäkön keskipiste. 
Aam uvarhaisesta yömyö- 
hään ihm ism assat virtaavat 
hiljaisuudessa kallion juurel
le rukoilem aan sen luolan 
eteen jossa Neitsyt Maria il
mestyi Bernadettelle kolme
toista kertaa vuonna 1858. 
Yhdessä näistä ilmestyksistä 
Neitsyt Maria pyysi että pai
kalle rakennettaisiin kirkko 
ja että ihmiset saapuisivat 
kulkueessa. Ja pyhiinvaeltajia 
saapuukin luolalle kaikista 
kansoista, tänä päivänä noin 
kuusi m iljoonaa vuosittain. 
Kallio on kulunut sileäksi 
kaikkien niiden ihmisten 
kosketuksista ja suudelmista 
jotka ovat vuosien saatossa 
turvautuneet siihen. Luke
mattomia messuja on vietet
ty sen eteen rakennetulla alt
tarilla.

Kallio on merkki pysyvyy
destä, uskollisuudesta ja järk- 
kymättömyydestä. Sen päälle 
on hyvä rakentaa ja siihen 
voi turvautua. Lourdesin kal
lio tekee Raamatun vertauk
set kalliosta eläviksi. Se on 
kallio joka kutsuu uskovia 
luokseen, kallio joka tuntuu 
hyvältä. Se ei jätä ketään kyl
mäksi, joskin alussa sen kun
nioittaminen saattaa tuntua 
oudolta. Eräs pyhiinvaeltaja 
kertoi om ista kokemuksis
taan:

‘Kun saavuin ensimmäis
tä kertaa Lourdesiin pyhiin
vaellukselle paloin  halusta 
päästä luolalle. N äin  siellä 
kuitenkin jotakin odottama
tonta: niin monta pyhiinva
eltajaa, jotka koskettivat kal
liota kävellessään luolan ohi.

Massabiellen kallio ja luola vetävät puoleensa pyhiinvaeltajia loputtomana virtana.

Kun oma vuoroni tuli en voi
nut koskettaa kalliota. Ehkä 
se johtui kunnioituksesta 
jota tunsin sitä paikkaa koh
taan jossa Neitsyt M aria il
mestyi Bernadettelle, tai 
ehkä siitä että itse olin terve 
niin monen sairaan ihmisen 
joukossa jotka selvästikin oli
vat tulleet paikalle rukoile
maan parannusta. Vasta use
an päivän kuluttua saatoin 
koskettaa sitä kalliota. Sil
loin minulle vaikeni mitä 
merkitsee olla Lourdesin py

hiinvaeltaja.’
Lourdesin M assabiellen 

kallio ei kuitenkaan ole mi
kään taikakivi. Se ei itsessään 
om aa m itään taikavoimia. 
Sen voima on tehdä konk
reettiseksi uskomme Jeesuk
seen ja tuntea turvaa ja loh
dutusta hänessä - nojautua 
johonkin joka varmasti kan
nattaa meitä elämän kaikissa 
myrskyissä. Ja  kuten Pyhä 
Paavali toteaa: ‘Täm ä kallio 
oli Kristus’ (1. Kor 10:4). 
Meille kristityille Jeesus Kris

tus on totinen kalliom m e, 
elämämme keskipiste ja tur
va. Hän on ja pysyy. Kun tur
vaamme häneen tiedämme, 
että rakennam m e eläm äm 
me viisaasti. ‘Kuin Siionin 
vuori on H erraan luottava 
kansa, se ei horju vaan kes
tää iäti.’ (Ps. 125:1).

Bernadettelle luola oli 
maallinen taivas. Vielä nun
nana Neversissä hän usein 
palasi luolalle ajatuksissaan. 
H än olisi halunnut lentää 
sinne kuin lintu, kenenkään

huom aam atta. Siellä Neitsyt 
Maria oli kohdannut hänet, 
yksinkertaisen maalaistytön 
ihmisenä. Siellä hän oli saa 
nut lohdutusta ja toivoa 
Kun rakennam m e eläm äm  
me Kristukselle Neitsyt M a 
rian sanat Bernadettelle voi 
vat auttaa meitäkin vaikeina 
hetkinämme: ’En lupaa teh
dä sinua onnelliseksi tässä 
elämässä, m utta seuraavassa.’

I r e n e  A lvarez

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

IVIuita 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 mietiskelykir-
ja
lapsille Jeesuksen elämästä

Katekeettinen keskus, Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09) 2416095, 
fax (09) 5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi, kotisivu 
www.katekeettinenkeskus.fi
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Luettua

Gustav II Adolf och 
jesuitdolken

S

1

Gustav II Adolf och 
{esuitdolken

Kamp och försoning med 
den katoiska kyrkan 

I Sverige

Karl Wand

Sä heter m ed underrubriken 
”Kam p och försoning med 
katoiska kyrkan i Sverige en 
intressant och lättläst bok 
som  utkom m it i Sverige 
2002-03 som  översättning 
frän tyskan. Författaren Karl 
W and har en akadem isk 
grad som  Historiker men har 
främ st verkat som diplomat 
bl.a. i Sverige och Norge. 
N är jag började läsa boken 
trodde jag att den skulle

handia om  reformationsti- 
den i Sverige men fann snart 
att dens ämne var mycket vi- 
dare. Boken har egentligen 
tvä teman; katoiska kyrkans 
historia i Sverige frän St. 
A nsgar till millenieskiftet 
1900 /2000  och jesuiternas 
historia med en däri inbegri- 
pen rehabilitation. Dessa te
man följer varvtals i boken. 
Troligen beroende pä att för
fattaren inte är yrkeshistori-

ker är hans grepp om ämnet 
inte typiskt historiskt utan 
snarare journalistiskt med 
varje kapitel indelat i ett stort 
antal underavdelningar av 
varierande längd, ibland 
hara ett stycke. Han har satt 
sig mycket grundligt in i sitt 
ämne och ger mänga intres- 
santa uppgifter m ed nog- 
granna källhänvisningar. 
H an ger t.ex. klart besked 
om att det var makt och icke 
religionen som  var den stjär- 
na som  lyste för Gustav II 
A dolf när han begav sig för 
att kriga i Tyskland och han 
ger ocksä konungens skäl för 
varför han ville öka sin makt. 
Avsnitten om  jesuiterna är 
genomgäende kortare än de 
svenska av- snitten och dä 
det materialet är ytterst vids- 
träckt ger de ett nägot ytligt 
och fragmentariskt intryck. 
Mycket intressanta är dock 
de avsnitt om huru jesuiter
na trots vistelseförbud lycka- 
des äterkomma tili Norden 
redan i slutet av 1500-talet 
fastän de t.ex. i Sverige fick 
tillständ att verka först 1879. 
Aven de avsnitt som berättar 
om  kyrkans utveckling i Sve
rige pä 1800- och 1900-talen 
har mycket att ge. Dessa upp
gifter möter man ju säilän i 
andra böcker. Men när man 
närmar sig slutet pä förra är- 
hundradet blir materialet sä 
rikligt att texten igen blir 
fragmentalisk.
M an kan i hela boken se att 
författaren skrivit den med 
glädje och entusiasm , men 
denna entusiasm  leder 
honom  via associationer tili

Koululaisten vanhemmille!

Uuden uskonnonvapauslain 
myötä katolisen uskonnon kou
luopetus on tullut entistä hel
pommaksi järjestää omassa 
koulussa. Se on myös edullisin 
vaihtoehto kirkollemme.

Koulussa uskonto on pakol
linen oppiaine ja on luonnolli
sinta ja suositeltavaa opiskella 
juuri omaa uskontoa. Mikäli ha
luatte katolista uskonnonope
tusta lapsillenne ilmoittakaa sii
tä hyvissä ajoin kouluun rehto
rille. Tämä on erityisen tärkeää

ekaluokkalaisille ja yläasteelle 
siirtyjille.

Mikäli järjestäjällä (esim. 
kunta, kaupunki, yksityiskoulu) 
on vähintään kolme katolista 
oppilasta ja vanhemmat niin 
haluavat on koulun järjestettä
vä omaa uskonnonopetusta 
kouluun.

Lisätietoja:
Katekeettinen keskus
puh. 09 2416095
Emali: katekeesi@catholic.fi

att dels ga ut over bokens 
tema och behandla saker 
som ror kyrkan i dess helhet 
och dels ta med detaljer som 
inte ar varda att inneslutas. 
Jag har en kansla av att bo
ken skulle ha vunnit i varde 
genom  att bli nagot besku- 
ren. Detta galler fram st de 
sista kapitlen. I varje fall ar

detta dock en bok som i en 
trevlig form berikar männis- 
kornas kunskaper om  kyr
kans verksamhet och utveck
ling i Sverige.
Boken som  är ganska rikt il- 
lustrerad är 235 sidor. Utgi- 
vare Förlag Smi

M ä r t a  A m in o f f

Kutsu nuorille
Eurooppalaisten nuorten tapaaminen Geno
vassa heinäkuussa 2004 -  elämä Kristuksessa 
tämän päivän Genovassa ja Euroopassa.

Genova on vuoden 2004 Euroopan kulttuuripää
kaupunki. Osana juhlavuotta kaupungin arkkihiip
pakunta kutsuu eurooppalaisia nuoria suureen ta
paamisen maailman nuortenpäivän hengessä 5. 
-  11.7.2004.

Tapaaminen on tarkoitettu Euroopan hiippakuntien 
1 6 - 3 0  vuotiaille nuorille ja sen tarkoituksena 
on tutkia yhdessä kristittyjen alkuperää ja Geno
van uskonnollista kulttuuria.

Viikon aikana on katekeesla, retkiä ja yhteisiä ru
koushetkiä. Paikalle odotetaan noin 2000 nuorta. 
Myös Suomesta järjestetään sinne matka. Majoi
tus on vaatimaton mutta luvassa on viikko yhteis
elämää ja uskon iloa.

Mikäli olet kiinnostunut matkasta ota yhteyttä 
Irene Alvareziin viimeistään 15.4.2004 puh. 
0400530574 tai irene.alvarez@catholic.fi

Katoliset lastenleirit 
kesällä 2004

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

Sporttileiri (8-13) 6.6. -  12.6. 90/75/(100) eur

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

Perheleiri I 27.6. -  2.7. Perheet, nuoret ja seniorit

Perheleiri II 2.7. -  9.7. Perheet ja isoskoulutus sa
maan aikaan

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

Lastenleiri -  Jyväskylä 30.5 -  6.6. 80 eur / sisaruk
set 60 eur. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä Jy
väskylän ursuliinisisarille, puh. 014-614659.

Ilmoittautumiset Katekeettiseen keskukseen, ellei 
toisin mainita.
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Ajassa

Seniorikerho: tietoa ja aktiviteetteja arjen keskelle

.. ja rahaa kerätään matkaa varten muutama euro per kokous. Elizabeth de Godzinsky kirjoittaa päätöksen muis
tiin.

O n kuukauden kolmas 
tiistai. K ello  on kolm en  
paikkeilla iltapäivällä, ja  
Pyhän H enrikin  kated
raali on juuri hiljentynyt 
messun jäljiltä. Seurakun
nan seniorikerho, Sénio
res, siirtyy kirkosta seura
kuntasaliin aterialle.

Tänään suunnitellaan kevät- 
retkeä Myllyjärven eku
meeniseen keskukseen. Isä 
R obertin  palaaminen kes
kusta hoitam aan pannaan 
tyytyväisyydellä merkille. Ret- 
kessä on kaksi mutkaa, rahoi
tus ja kuljetus. Rahaa tullaan 
ajan kanssa, kokousten yhte-

Ylösnoussut
rukouspäivä 24.4.

Kalleimman Veren Sisaret ja Maallikot jär
jestävät rukouspäivän “Ylösnoussut” lauan
taina 24.4. klo 10-16 Pyhän Marian seura
kuntasalissa. Luennoitsija on isä VVieslavv 
Swiech SCJ

Rukouspäivä on kaikille avoin, mutta mu
kaan mahtuu korkeintaan 10-12 henkilöä. Il
moittautumiset: 041-5058247

Hinta 10 eur (ruokaa varten)

ydessä kerääm ään pieniä 
määriä - enempää ei tarvita
kaan.

Myllyjärvelle ei kuiten
kaan enää kulje bussia, eivät
kä ikäihmiset ole innokkaita 
autoilijoita, joten kuljetusta 
tullaan suunnittelemaan pi
dempään.

Kerholaiset toteavat yksi
mielisesti, että kerhon sielu 
on keskusteluja hienovarai
sesti johdatteleva Elizabeth 
de Godzinsky, joka saapuu 
sisään viimeisenä.

’’Retkiä ei aikaisemm in 
ole juuri ollut. Kerhon toi
m inta ei ole ryppyotsaista, 
vaan yhdessäoloa ja viihty
m istä” , Elizabeth de G o d 
zinsky kertoo.

“M essu aloittaa kerhon 
jokaisen kokoontumisen. 
Sen jälkeen seuravat sisar Eu- 
genian valmistama ateria ja 
kahvit.”

O hjelm apuolella on esi
telmä, joka usein koskee kirk

Kerhon kokous on edennyt kahveihin saakka. l\/1uodollisuudet eivät ole 
tärkeitä, tuttujen tapaaminen sesnsijaan on.

Sisar Eugenia (oik.) valmistaa kerholaisille ateriat ja hoitaa muutenkin 
kokoontumisten käytännöllistä puolta.

'Vapaaehtoiset esitelmöijät 
ovat kuljettaneet meitä sanan 

voimalla ympäri maailmaa, 
Roomasta Bosniaan.

Toivomme, että saamme 
jatkossakin kuulla asioita 
kirkosta ja maailmasta, ja 
olemme kiitollisia kaikista 

esitelmätarjouksista.'

koa tai sitten se käsittelee 
m uuta hengellistä aineistoa.

Esitelmät 
kertovat 
kirkosta ja 
maailmasta
Kerho on viimeksi saanut 
kuulla autuaasta Teresa Kal- 
kuttalaisesta sääntökunnan 
sisarten itsensä kertomana. 
Aikaisem m in sen pakeilla 
ovat käyneet mm. sisar Mar- 
ja-Liisa O SSS  kertomassa bir
gittalaissisarista ja isä T u o
m o T . V im pari selostamassa 
Room an vuosiaan. K ari Kos- 
kiluom an dia- ja musiikkiesi
tys sekä isä Teem u Sipon  
SC J esitelmät m uistetaan 
myös. Eksoottisinta lienevät 
olleet Bosniassa poliisina toi
mineen naisen kokemukset.

“Yritämme saada alustuk
sia, jotka ovat tavalla tai toi
sella aktuelleja, sekä mielen
kiinnon vuoksi että ymmär

tääksemme kirkkoa ja maail
maa parem m in” Elizabeth de 
Godzinsky sanoo.

“Kirkkomme on yleis
maailm allinen, ja kiintoisia 
ja avartavia esityksiä onkin 
jatkuvasti saatu. O lem m e 
kuitenkin aina kiitollisia uu
sista esitelm öitsijöistä, eikä 
aihepiiriä ole sen kummem
min rajattu.”

Kirkossamme on varmas
ti ihmisiä, joilla olisi kerrot
tavaa myös seniorikerholle, 
joten ajatuksen saa vapaasti 
ottaa käyttöön. Eikä varsin
kaan auton omistaville var
masti ole aivan huono ajatus 
miettiä seniorikerhon hyvin 
harvinaisia kuljetustarpeita.

O lli O r k o n e v a

Séniores kokoontuu kuukauden 
3. tiistaina Pyhän Henrikin ka
tedraalin seurakuntasalissa.


