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Toimitukselta

Joka sunnuntai
Vain vähän ennen pääsi
äistä pyhä isä muistutti 
Roomassa ad limina 
apostolorum -vierailulla 
olleita Australian piis
poja siitä, kuinka tärkeä
tä on huolehtia messus
sa käymisestä sunnuntai
sin.

Paavi kutsui sunnuntai- 
velvollisuutta tärkeim
mäksi yksittäiseksi kei

noksi kohdata maallistumisen uhka. Nyky^yhteiskun- 
nassa sunnuntaista on monille tullut vain tavallisen 
viikonlopun osa, joka on omistettu rentoutumiselle 
ja ehkäpä urheilulle. Seurauksena on “niin rajoitettu 
horisontti, ettei enää nähdä taivasta” .

Entä me: näemmekö me taivaan? Vai löydämmekö 
yhä useammin itsekin, täällä maapallon toisella puo
lella, oman jumalamme vetäytymällä pelkästään maal
listen harrastustemme pariin, silloinkin kun on Her
ran päivä, dies Domini?

Annammeko elämällemme sen ansaitseman merki
tyksen? Annemmeko kiitoksen hänelle, jolle se kuu
luu? Rakennammeko itseemme käpertymällä rauhaa 
ja ykseyttä? Osaammeko antaa anteeksi?

Sunnuntaimessu on hyvä velvollisuus, jossa sielu saa 
ravintoa ja koko ihminen elämälleen turvallisen kiin
topisteen. Sunnuntai ei ole kuin kerran viikossa. Se 
on sen arvoista!

Pyhiinvaellus 
Köyliöön kävellen 

18.-20.6.2004
Kaikenikäiset pyhiinvaeltajat ovat ter

vetulleita mukaan perinteiselle vael
lukselle pyhän Henrikin jalanjäljissä. 
Pyhiinvaellus alkaa perjantaina 
18.6. iltapäivällä, jolloin matkustam
me bussilla Helsingistä Yläneelle. 

Vaellus päättyy sunnuntaina 20.6. klo
13 vietettävään pyhään messuun Köyli

ön Kirkkokarilla. Sen jälkeen palaamme 
bussilla takaisin Helsinkiin.
Tarkempia tietoja ohjelmasta Fides-leh- 

dessä myöhemmin.
Osanottajamäärästä riippuen hinta ruuasta ja yöpymi
sestä on n. 30 euroa ja bussimatkoista n. 30 euroa. 
Lisätietoja antaa isä Wieslaw Svviech SCJ puh. 09 -  
6877 460.

Fides
Seuraava lehti 

6/2004 

Deadline

28.4.2004 

Ilmestyy

12.5.2004

Vuoden
2004

aikataulu
numero - (deadline)
- ilmestyy

01 (1 .1 . ) 14. 1.
0 2 (28 .1.) 11.2 .
03 ( 17.2 .) 3.3 .
0 4 ( 10.3 .) 24 .3 .
05 ( 7 . 4 . ) 21 .4 .
06 (28.4.) 12.5.
07 (26.5.) 9.6.

08 (19.7.) 4.8.
09 (11.8.) 25.8.
10 (14.9.) 28.9.
11 (29.9.) 13.10.
12 (20.10.) 3.11.
13 (10.11.) 24.11.
14 (L12.) 15.12.

Pyhän
Henrikin
katedraalin
esittely
Kirkkoa esitellään pyynnös
tä opiskelijoille ja muille vie
raileville ryhnnille. Monet ovat 
kyselleet, voitaisiinko järjes
tää esittely myös omille seu
rakuntalaisille.

Toivottu tilaisuus on maa
nantaina 26.4. kello 18.30,
iltamessun jälkeen. Esitteli
jänä FM Rauni Vomanen. Ter
vetuloa!
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Uutisia

Pohjolan piispat i<oi(oontuivat Turussa
Pohjoism aiden piispainko- 
kous piti kevätkokouksensa 
18.'24. maaliskuuta Birgitta
laissisarten vieraskodissa Tu
russa. Kokouksen puheen
johtajana oli O slon  piispa 
G erh ard  Schwänzer SSC C  
ja sitä isännöi om a piispam 
me Jözef W röbel SCJ.

Ensim m äinen kokous
päivä om istettiin katolisten 
piispojen ja  Pohjoism aiden 
luterilaisten piispojen edus
tajien kokoukselle. Keskus
tellut aiheet käsittivät tä
m änhetkisen ekum eenisen 
kehityksen arviointia, Poh
joism aissa pidettävien kato- 
lis-luterilaisten vuoropuhe
lujen katsauksia sekä katoli
sen kirkon ja luterilaisten 
kirkkojen julkaisemien asia
kirjojen esittelyä. Erityisen 
m ielenkiintoista katolisille 
osanottajille oli Luterilaisen 
m aailm anliiton julkaisem a 
asiakirja piispanvirasta.

Suom esta piispojen eku
meeniseen tapaamiseen osal
listuivat piispam m e lisäksi 
arkkipiispa Ju k k a  Paarm a, 
piispa Eero H uovinen, kirk
koneuvos R isto  C antell ja 
arkkipiispan sihteeri H eikki 
Jääskeläinen  sekä om asta 
hiippakunnastam m e yleisvi- 
kaari T u om o T. V im pari.

Piispainkokous jatkoi 
keskusteluaan avioliittoa ja 
perhettä koskevasta pastoraa- 
likirjeestään. Se ei ole vielä 
valmiina julkaistavaksi, vaan 
edellyttää vielä paljon työtä.

Eri piispojen antamia ra
portteja kuultiin myös kate- 
keesista. Pohjoismaiden väli
sen ekum enian järjestämises
tä, Euroopan  unionin piis-

painkokousten kom itean 
(C O M E C E ) kokouksista ja 
Euroopan piispankokouk- 
sen (C C E E ) kokouksesta, 
jotka oli pidetty viimeisen 
puolenvuoden aikana.

Tohtori Steindl vieraili 
kokouksessa Kirche im Not - 
järjestöstä. Se tukee arvok
kaalla tavalla Pohjoism aita 
muun muassa painamalla ja 
julkaisem alla katekeettista 
kirjallisuutta sekä tukemalla 
paikallisista valtakielestä 
poikkeavia kielellisiä ryh
miä, ns. kansallisia ryhmiä. 
Piispoille vakuutettiin, että 
tämänlainen tuki jatkuisi ja 
että Kirche im Not olisi kiin
nostunut saam aan enem
män tietoa kirkon tilantees
ta Pohjoismaissa.

Piispainkokouksen edus
tajat on  kutsuttu vieraile

maan Puolan piispainkoko
uksessa, osallistum aan V i
ron kirkon juhlaan sekä Sak
san katolilaisten päivään 
(Deutscher Katholikentag).

Pyhää maan tilannetta 
käsiteltiin yhdessä selonteos
sa. Siellä tam m ikuussa vie
railleen piispojen ryhmän 
viestistä keskusteltiin ja pan
tiin merkille se, että Pyhän 
m aan piispat kannustavat 
uskovia voim akkaasti teke
mään pyhiinvaellusmatkoja 
Pyhälle maalle ja siten työl
listämään siellä asuvia kristit
tyjä.

Toinen lukuisissa rapor
teissa esille tullut asia oli 
Euroopan suhde Afrikkaan. 
Piispat suhtautuvat vakavas
ti m aanosan tilanteeseen 
sekä tahtovat vahvistaa mai
demme ja Afrikan jo olemas

sa olevia yhteyksiä. Piispain
kokouksen edustaja osallis
tuu Room assa marraskuussa 
2003 pidettävään kokouk
seen, joka pidetään Euroo
pan ja Afrikan piispojen vä
lillä, ja jonka aiheena on 
kahden m aanosan välinen 
suhde.

Piispat suhtautuvat vaka
vasti uskontojen väliseen 
vuoropuheluun ja panivat 
merkille, että se tulee aihee
na entistä keskeisemmäksi. 
Kokous kannusti vaihta
maan tietoa erilaisista siihen 
liittyvistä toimista, joihin 
on jo  ryhdytty erityisesti 
O slon ja Tukholm an hiip
pakunnissa.

Pohjoismaiden piispain
kokouksen seuraava istunto 
pidetään Tukholm assa 10.- 
15. syyskuuta 2004. KATT

I Paavi kirjeessään papeille:
Alttaripalvelus on 
pappiskutsumusten puutarha
Paavi Johannes Paavali II on 
jokavuotisessa kiirastorstai
na julkaistavassa kirjeessään 
papeille vedonnut papis
toon ja  seurakuntiin  sen 
puolesta, että näm ä pitäisi
vät erityistä huolta alttaripal- 
velijoistaan, jotka m uodos
tavat "pappiskutsum usten 
puutarhan".

"Alttaripalvelijoiden ryh
mä, voi teidän [pappien] 
johdollanne osana seura- 
kuntayhteisöä saada arvok
kaan kokem uksen kristilli
sestä opetuksesta ja  m uo
dostua tientynlaiseksi esise
minaariksi", paavi kirjoittaa. 
H än kannustaa siksi pappeja 
yhdessä aktiivisten perheiden 
ja katekeesin kanssa kasvatta
maan alttaripalvelijoista ryh

män, jossa jokainen "oppisi 
kasvamaan rakkaudessa Jee
sukseen, tunnistam aan hä
net todellisesti läsnäolevana 
eukaristiassa ja kokemaan li
turgian kauneuden".

Kiirastorstain kirjeessään 
pyhä isä kehottaa myös edis
täm ään ja  rohkaisem aan 
"aloitteita alttaripalvelijoi
den hyväksi hiippakunnan 
tai paikallisella tasolla, eri 
ikäryhmät huom nioiden". 
"Kun lapset ja nuoret palve
levat alttarilla ilolla ja innok
kuudella, he antavat ikätove
reilleen puhuvan todistuk
sen eukaristian tärkeydestä 
ja kauneudesta", paavi jat
kaa.

Rikkaan mielikuvituksen
sa ja pappien ja vanhempien

palvelijoille antam an hyvän 
opetuksen ja esimerkin in
noittamina "jopa hyvin nuo
ret lapset voivat kasvaa us
kossa ja kehittää rakkauden 
hengellisiä todellisuuksia 
kohtaan".

Puhutellen pappeja, paa
vi huom autti: "Alttaripalve- 
lijat näkevät teidät sunnun
taisin ja arkisin viettämässä 
messua. Teidän käsissänne 
he näkevät eukaristian 'ta
pahtuvan'. Teidän kasvois
sanne he näkevät tuon salai
suuden ilmentyvän. Ja  tei
dän sydämissänne he aistivat 
haasteen yhä suurem paan 
rakkauteen. ... O lkaa siis 
heille isiä, opettajia ja todis
tajia eukaristisesta hurskau
desta sekä elämän pyhyydes-

tä!"
Paavin puheen lopuksi 

pappiskongregaation prefek
ti, kardinaali Darío Castril- 
lón Hoyos sanoi, että pap
piskutsum usten edistämistä 
silmällä pitäen alttaripalveli
joista huolehtiminen on rat
kaisevan tärkeää. "Jos lapset 
ja nuoret näkevät papeissa 
Kristuksen virassa toim im i
sen ja Jum alan salaisuuksien 
hoitam isen ilon sekä koke
vat sakram enttien viettämi
sen, erityisesti ripin ja euka
ristian viettämisen jalouden, 
he voivat hyvinkin miettiä, 
olisiko pappeuden valitsemi
nen juuri heidän elämälleen 
suurimm an onnen."

K A T T A T S/Z enit

Vegetativa 
patienter 
har rätt till 
näring och 
vätska
Páven Johannes Paulus 11 
sade i slutet av Eebruari att 
patienter i s k vegetativt till- 
ständ har kvar sitt männis- 
kovärde och att det är fei att 
läta dem svälta ihjäl.

”En människa är alltid en 
m änniska” , sade Johannes 
Paulus 11 tili deltagarna i en 
läkarkongress om behand- 
lingen av patienter i sk vege
tativt tillständ. 370 läkare 
frän 42 länder deltar i kong- 
ressen, som  organiserades av 
italienska förbundet för ka- 
tolska läkare.

M an talar om  vegetativt 
tillständ när en patient är 
medvetslös under läng tid 
med föga eller inget hopp 
om att vakna igen. I anglosa- 
xiska länder diskuterasmöj- 
ligheten att avsluta dessa pa- 
tienters liv genom  att sluta 
ge dem föda och vätska, vil- 
ket päven tog bestäm t avs- 
tänd frän.

”Jag känner plikten att 
med kraft slä fast att varje 
människas värdighet inte fö- 
rändras av att hennes livs 
konkreta om ständigheter 
ändras. En människa är all
tid en människa, även om 
hon är svärt sjuk eller för- 
hindras utföra sina högre 
funktioner” , sade pâven.

’’O cksâ vara broder och 
systrar som  befinner sig i det 
kliniska tillständ som  kallas 
Vegetativt tillständ’ har kvar 
heia sin människovärdighet. 
G ud Faderns kärleksfulla 
blick fortsätter att betrakta 
dem och erkänna dem som 
sina barn, som behöver mer 
hjälp än andra” , fortsatte 
han.

Pâven pâpekade att föda 
och vätska inte är en medi- 
cinsk behandling som m an i 
vissa fall kan avsluta.

”Att det finns föga hopp 
om att bli bättre när det ve
getativa tillständet har varat 
over ett âr gör det inte etiskt 
riktigt att sluta ge patienten 
det m inim um  av vârd som 
om fattar föda och vätska” , 
sade Johannes Paulus II. Det 
enda möjliga resultatet skul
le ju  vara att patienten sväl- 
ter och törstar ihjäl.

K A T T A ^ atikanradion

Pides 5 /2004 - 3



Uutisia

Paavi muisteli 
Fatimaa
Jokaviikkoisella yleisaudi- 
enssillaan puhunut paavi Jo
hannes Paavali II otti maa- 
liskuun 24. päivänä teemak
seen tasan 20 vuotta aikai
semmin tapahtuneen ihmis
kunnan vihkim isen Neitsyt 
M arialle. Siten hän täytti 
Fatim assa ilmestyneen Ju 
malanäidin toiveen.

Paavi aloitti puheensa 
muistuttamalla yleisöä siitä, 
että 25. m aaliskuuta viete
tään Herran ilm oittam isen 
juhlapyhää. Se "auttaa mei
tä m ietiskelem ään M arian 
kohdussa ihmiseksi tulleen 
ikuisen Sanan  lihaksitule- 
mista". Pyhä isä lisäsi vielä, 
että M arian ”fiat - tapahtu
koon" -vastauksessa ilmenee 
myös Jeesuksen kuuliaisuus 
Jum alan  pelastussuunnitel
malle, "jolle m eidän kaikki
en on sanottava 'kyllä"'.

Paavi on pontifikaattinsa 
aikana jo  kolmesti suoritta
nut vihkimyksen Neitsyt 
M arialle. 8. joulukuuta

1978 hän vihki kirkon ja 
m aailm an Neitsyt M arian 
perisynnittömälle sikiäm i
selle. Kesäkuussa 1979 hän 
uusi tuon vihkimyksen vie
raillessaan Puolassa. Lopul
ta 25. m aaliskuuta 1984 
hän suoritti vihkimyksen, 
joka hänen omien sanojensa 
m ukaan täytti Fatim assa il
mestyneen Neitsyen ehdot.

Pyhä isä sanoi: "Kaksi
kymmentä vuotta on kulu
nut siitä päivästä, jolloin 
m aailm an kaikkien piispo
jen kanssa hengellisesti yh- 
teenliittyneenä uskoin koko 
ihm iskunnan Neitsyt Mari
an tahrattomalle sydämelle 
täyttääkseni Fatiman Neitsy
en anomuksen."

Paavin mielestä nykymaa
ilma on aivan liian täynnä 
"vihaa, väkivaltaa, terroris
mia ja sotaa". Hän pyysi ru
kouksia kaikkien viattomien 
ihmisten puolesta, jotka 
kärsivät väkivallasta.

K A T T A ^IS /C W N ews

Puolan piispoille uusi 
puheenjohtaja
Przemyslin arkkipiispa Jozef 
M ichalik  on valittu seuraa
maan kardinaali Jozef Glem- 
p iä Puolan piispainkokouk
sen puheenjohtajana. Varso
van arkkipiispa ja Puolan 
priimas G lem p toimi tehtä
vässä 23 vuoden ajan, ja hä
net m uistetaan mm. dem o
kratian voittokulkua edistä
neestä välitystehtävästään 
Puolan kom munistisen hal
linnon ja Solidaarisuus-liik
keen välillä 1980-luvulla. 
Piispainkokouksen uusi pu
heenjohtaja Michalik on 62- 
vuotias.- KA TT/Zenit

Przemyslin arkkipiispa Jozef 
Midialik

Kerry utmanar sin bislcop 
och tar emot Icommunionen
Den demokratiske presiden- 
tkandidaten Jo h n  Kerry ut- 
m anade sin egen biskop gen- 
om att ta em ot kommunio- 
nen under en päskm ässa i 
hem staden Boston, enligt 
nyhetsbyrän Reuters. John  
Kerry och hans hustru Tere
sa Heinz är bägge katoliker, 
m en under de señaste 
veckorna bar flera katolska 
biskopar i U SA  sagt att ka
tolska politiker som  gär 
em ot den katolska kyrkans 
lära när det gäller abort, sta- 
mceller och andra viktiga 
etiska fragor inte bör ta 
em ot kom m unionen. Den

katolske biskopen i St. Lo
uis uppmanade rentav präs- 
terna i stiftet att vägra ge 
Kerry kom munionen.

Arkebiskopen i Kerrys 
hem stad Boston Sean 
O'Malley sade före pask att 
den katolska kyrkan ger 
kom munionen tili dem som 
gär fram och utgär frän att 
de gär fram i god tro. Men 
han sade att politiker vars 
äsikter strider m ot katolsk 
lära själva borde avstä frän 
att gä fram.

K A T T /V atikanradion

Uusi
Idinalaispiispan
pidätys
Jo  toinen katolinen piispa 
on lyhyen ajan sisällä pidä
tetty Kiinassa. Vatikaanin 
lehdistöosaston johtaja, Joa- 
quin Navarro-Valls tiedotti 
asiasta huhtikuussa: "Olem
me jälleen saaneet tietää, 
että aikaisemmin 20 vuotta 
vankilassa ollut katolinen 
piispa on pidätetty uudel
leen Kiinan kansantasavallan 
viranomaisten toimesta. Jäl
leen kerran katolisen kirkon 
hierarkian jäseneltä on riis
tetty hänen henkilökohtai
nen vapautensa ilman, että 
on tarjottu mitään oikeudel
lisia motiiveja." Kysymykses
sä on 69-vuotias Zheng Din- 
gin piispa Julius Jia Zhiguo. 
Hän johtaa yhtä Kiinan vä- 
kirikkainta hiippakuntaa lä
hellä Pekingiä. Edellinen 
piispan pidätys tapahtui 
vain puolitoista kuukautta 
sitten. Silloin  pidätys kesti 
puolitoista viikkoa.

K A T T /Z en it

Paavi jatlcoi
pid<äpeijantain
perinnettä
Paavi Johannes Paavali II
otti tänäkin pitkänäperjan
taina Pietarinkirkossa vas
taan perinteiseen tapaansa 
ns. tavallisten ihmisten ripit- 
täytymisiä. Yli tunnin ajan 
paavi kuunteli viiden mie
hen ja kuuden naisen ripit. 
Ripittäytyjistä kaksi oli es
panjalaista, kaksi puolalais
ta, kaksi italialaista, kaksi uk
rainalaista, yksi yhdysvalta
lainen, yksi kanadalainen ja 
yksi slovakki. Paavin nähty
ään Pietarinkirkossa sattu
malta paikalla olleet ihmiset 
yltyivät raikuviin suosion
osoituksiin. Kaikki basili
kaan päässeet olivat joutu
neet tarkkojen turvatarkas
tusten kohteeksi.

K A T T /Z enitA ^IS

Sisar Violettan juhla

KIITOS!

’’Tahdon tarjota Sinulle kaiken minkä olet antanut mi
nulle, jotta Sinä lähettäisit armoa niihin sydämiin, jotka 
sitä tarvitsemt, ja  ne siten pyrkisivät tekemään hyviä te
koja ja  rientäisivät rakastamaan Sinua, ainoata ja  iäis

tä hyvyyttä. ” - autuas äiti Elisabeth 1907.

T äm än pienen autuaan äiti Elisabethin ajatuksen 
myötä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka otitte osaa 
ilooni viettäessäni luostarielämäni 25-vuotis muisto
juhlaa 25.3. Sydämelliset kiitokset kaikesta m uista
misesta, ennen kaikkea rukouksista puolestani.

S isar  V io let ta  Palattyn  O S S S

Bönen lijälper
1 U SA  ber 43 %  av läkarna 
för sina patienter och man 
anser att religiös tro bar 
m inst lika stor verkan som 
medicin. Bönens effekt un- 
dersöks vetenskapligt och 
det finns mânga forsknings- 
projekt som visar pâ att bon 
och ett regelbundet deltagan- 
de i gudstjänster förebygger 
bäde fysisk och psykisk sjuk- 
dom .

Att uppleva mening, 
sam m anhang och tillit har 
en välgörande hälsoeffekt.

1 bönen ingär tanken pä 
förlätelse. Verklig förlätelse 
hjälper m änniskan att fä 
större helhet och leder fram 
tili att ge kärleken plats. För
lätelse och försoning är oer
hört viktiga i varje män- 
niskas väg tili psykisk och fy
sisk hälsa.

v r J u n g fr u  M a r ia

M aallikkodom inikaanit kutsuvat viettäm ään

pyhän Katariina Sienalaisen päivää

torstaina 29.04.
Studium  Catholicum issa, Ritarikatu 3, III krs.

klo 18.00 Vesper
Kahvitarjoilu 
Johdanto kuvanäyttelyyn 
Dominikaanisia kuvia 
K om pletorium

Tervetuloa
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Oremus

K aikkivaltias Jumala,

sinä annoit pyhälle Katariinalle

. palavan rakkauden Herramme kärsimisen mietiskelemiseen 

ja  sinun kirkkosi palvelemiseen.

Hänen esirukoustensa tähden suo kansasi niin yhtyä 

Kristuksen salaisuuteen, että se myös aina saa riemuita 

hänen taivaallisesta kirkkaudestaan.

M essu kir ja , pyhän K atariina  S ienalaisen  juhlapäivän  päivän r u k o u s (2 9 .4 .)

Rukouksen 
apostolaatti

Me rukoilemme ...

Huhtikuu

Että seminaristien hyvästä koulutuksesta ja 
papiston jatkuvasta kouluttamisesta pidettäi
siin erityistä huolta.

Että lähetyshengestä kansojen keskuudessa kes
kusteltaisiin ja siihen kiinnitettäisiin huomiota 
kristillisen yhteisön jokapäiväisessä sielunhoito- 
työssä.

Toukokuu

Että perhe - joka perustuu miehen ja naisen 
väliseen avioliittoon - tunnustettaisiin yhteis
kunnan perusyksiköksi.

Että Neitsyt Marian äidillisten esirukousten 
kautta katolilaiset oppisivat näkemään eukaris
tiassa lähetystyön sydämen ja sielun.

Böneapostolatet

Vi her...

April

Att sârskild omsorg âgnas ât fôrberedelser av 
ordenskandidater och vidareutbildning av 
prâster.

Att kyrkans uppdrag att nâ ut till folket âr 
stândigt nârvarande och ett tema som genoms- 
yrar alla aktiviteter i fôrsamlingarna.

Maj

Att familjen - grundad pâ äktenskapet mellan 
en man och en kvinna - hlir erkänd som urcel- 
len i det mänskliga samhället.

Att genom Marias moderliga förbön katoliker- 
na hetraktar eukaristin som själen och hjärtat i 
missionsarbetet.

On suuri hyve harjoittaa nöyryyttä 
ilman, että tietää olevansa nöyrä.

Ä i t i AS T eresa K alkittalainen

Försona de splittrade

o  G ud,

genom  det blod, som rann irán din sida 

har du utbrett friden 

5ver de hogsta hojderna 

och de understa djupen!

Sand frid bland vredgade 

och obeharskade manskor!

Forsona de splittrade och stridande!

0  Herre, du som  ár vár frid: 

skydda dem som  soker sig till dig!

N ár du kommer tillbaka

1 din stora harlighet

och skrack faller over skapelsen,

när de himmelska basunerna ljuder 

och jordens grundvalar skälver, 

när gravarna öppnas 

och alia döda uppstär,

Herre, kom oss da till motes

med din försoning

och lat din frid omfamna oss.

Din är äran,

lät din barmhärtighet kom ma over oss 

o du all nads Gud.

Efraim Syriern 

ur de första kristnas boner

Sunnuntait ja velvoittavat 
juhlapyhät

25.4. PÄÄSIÄISEN 3. SU N N U N T A I (III)
IL  Apt. 5: 27b-32 , 40-41
Ps. 30: 2+4, 5 -6 , ll+ 1 2 a+ 1 3 a. Ks 2a
2L Ilm. 5: 11-14
Ev. Joh. 21: 1-19 tai 21: 1-14

2.5. PÄÄSIÄISEN 4. SU N N U N T A I (IV)
IL  Apt. 13: 14, 4 3 -5 2
Ps. 100: lb -2 , 3, 5. Ks 3c 
2L Ilm. 7: 9, 14 b -17 
Ev. Joh. 10: 27-30
Kolehti kannetaan hiippakunnan pappisehdokkaiden hy

väksi.

9.5. PÄÄSIÄISEN 5. SU N N U N T A I (I)
IL  Apt. 14: 21b-27
Ps. 145: 8 -9 , 10-11, 1 2 -13a. Ks Ibc
2L Ilm. 21: l - 5 a
Ev. Joh. 13: 31-33a, 34-35

Edellisessä lehdessä julkaistuista juhlista kaikki eivät olleet 
velvoittavia. Pahoittelemme m ahdollisia sekaannuksia. Sa
moin hiippakunnan O rdossa on paljastunut pieni virhe: Her
ran syntymän ilmoittaminen (25.3.) ei ole velvoittava juhla
pyhä, niin kuin O rdossa on kirjoitettu ko. päivää edeltävän 
sunnuntain kohdalle (s. 43).
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Pyhimys

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

Pyhän eukaristian asettaminen
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja  antoi sen opetuslapsilleen sanoen: 
„Ottakaa ja  syökää, tämä on minun ruumiini." Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, 
antoi heille ja  sanoi: „Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka 
kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Ja  minä sanon teille: tästedes 
en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä tei
dän kanssanne Isäni valtakunnassa" (Matt. 26:26-29).
Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja  Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä 
siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maail
massa, ja  hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti Qoh. 13:1).

1. Tässä salaisuudessa Jeesus antaa todistuksen loppuun asti kestävästä rakkaudes
taan ihmisiä kohtaan -  ihmisiä, joiden pelastuksen tähden hän antaa itsensä 
uhriksi.

2. Avautuu uskon salaisuus: Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:6), sekä myös: Jumala 
on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää (1. Joh. 1:5).

3. Eukaristian sakramentin asettaminen on käännekohta: aiem m in Jeesus sa
noi: „Minun aikani ei ole vielä tullut” (esim. Joh. 2:4), mutta nyt: „Nyt Ihmisen 
Poika on kirkastettu, ja  Jumala on kirkastunut hänessä. Ja  kun Jumala on hänessä kirkas
tunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja  Jumala tekee sen aivan pian” (Joh. 
13:31-32).

M ikko  S a lo  S C J

100 vuotta autuaaan äiti Elisabeth Hesseibiadin muutosta Roomaan

Viinipuu jatkaa kasvuaan
Meille Birgittalaissisarille
25. maaliskuuta ei ole ai
noastaan Herran syntymi
sen ilmoittamisen juhla
päivä, vaan sillä on myös 
sääntökuntamme histori
assa oma erityinen merki
tyksensä, jota muistelem
me suurella kiitollisuudel
la.

Tasan sata vuotta sitten, 25. 
m aaliskuuta 1904 sääntö- 
kuntamme perustaja autuas 
äiti Elisabeth Hesselblad 
(1870-1957), silloin vielä ni
meltään Maria, palasi lopul
lisesti takaisin Am erikasta 
Eurooppaan asettuen asu
m aan karm eliittasisarten 
luokse pyhän Birgitan ta
loon Room an Piazza Farne- 
sella.

Oli kulunut vuosi hänen 
edellisestä ja ensimmäisestä 
R oom an vierailustaan, jol
loin hän oli saanut vahvis
tuksen sakramentin. Marian 
ilmestyspäivänä Pyhän Birgi
tan kirkon alttarilla silloinen 
Ruotsin  piispa A lbert B it
ter oli antanut hänelle paavi 
Leo X l l lm  erityisen siunauk
sen. T uolloin  hän kirjoitti 
päiväkirjaansa seuraavasti. 
’’Konfirm aatiopäiväni oli 
jälleen uusi arm on päivä. 
M inulle kävi yhä selvemmäk
si, että m inun tuli om istaa 
eläm äni pyhän Birgitan ja 
om an rakkaan maani palve-

Äiti Elisabeth Hesseibiadin (1870- 
1957) nuoruudenkuva.

lukseen”.
Pyhän Birgitan talo ja 

kirkko vetivät häntä puo
leensa kuin magneetti. Aina 
kun vain oli mahdollista, 
hän pistäytyi siellä rukoile
massa. R oom an vierailunsa 
loppupuolella rukoukseen 
polvistuneena hän kuuli jäl
leen sisäisen äänen, joka sa
noi: ’’Täällä sinun pitää 
työskennellä. Sinun, pyhän 
Birgitan tyttären, tulee työs
kennellä Jum alan hyväksi, ja 
Birgitta on  itse auttava si
nua” . Myöhemmin hän kir
joitti päiväkirjaansa: ”Min- 
ne tahansa tulin, missä py
hää sakram enttia säilytet

tiin, kuulin sam an äänen: 
"Palaa Roomaan, pyhän Bir
gitan taloon” .

Vuoden kuluttua unel
ma näytti olevan toteutu
maisillaan. M arian ainoana 
huolena oli hänen om a ter
veytensä. Sillä hänen vanha 
sairautensa -  vuotava vatsa
haava -  oli uusiutunut ja ei
vätkä lääkäritkään lupailleet 
paljoa. Toiveita paranemises
ta ei annettu. M uuan huo
lestunut ystävä meni jopa 
niin pitkälle yrityksissään es
tää M ariaa m atkustam asta, 
että hän lähetti sähkeen lai
van kapteenille varoittaen, 
että eräs tämän matkustajis
ta oli kuolemansairas ja voi
si kuolla matkan aikana.

Kaikesta huolimatta Ma
ria pysyi päätöksessään jättää 
Yhdysvallat, joka oli ollut 
hänen kotimaansa 18 vuot
ta. Luottavaisin mielin hän 
lähti Välimeren kautta koh
ti Italiaa yhdessä nuorim 
m an veljensä Sten Sturen 
kanssa. O li m aaliskuu ja 
vuosi 1904. Karmeliittasisa- 
rilta Room asta oli puoles
taan saapunut rohkaisevia 
kirjeitä, että he odottivat 
häntä pyhän Birgitan ta
loon. He odottivat hänen 
tulevan kotiin.

M aaliskuun 24. päivänä 
he rantautuivat N apoliin, 
josta seuraavana päivänä 
Herran syntymän ilmoitta

misen juhlana he jatkoivat 
junalla kohti Room aa saapu
en sinne illalla. Pyhän Birgi
tan talossa he saivat läm pi
män vastaanoton karmeliit- 
tasisarilta. Pian heidän tu
lonsa jälkeen m olem m at 
ohjattiin om iin huoneisiin
sa. Sten Sturelle annettiin 
huone luostarin vierestä, 
kun taas Maria omaksi suu
reksi hämmästyksekseen vie
tiin heti luostarin sisälle 
klausuurin puolelle. H än ei 
ollut m issään tapauksessa 
odottanut, että hänet hyväk
syttäisiin näin nopeasti.

M yöhemmin, kohdates
saan uudelleen luostarin äiti 
Hedwigin, M aria sai tietää, 
että hänen kirjeensä olivat 
koskettaneet syvästi tätä hie
nostunutta, lämmintä ja  ys
tävällistä sisarta, josta säteili 
rakkautta ja kiinnostusta. Ja  
hän oli hyvin iloinen saatu
aan sisartensa joukkoon sel
laisen sielun, joka oli niin 
vilpittömästi pyhän Birgitan 
lapsi.

Jäätyään yksin huonee
seensa M aria tunsi itsensä 
rauhalliseksi ja luottavaisek
si. H än oli hyvin varma siitä, 
että Jum ala kyllä ohjaisi kai
ken parhain päin, kuten aina 
tähänkin asti. O lihan siitä 
todisteena se melkeinpä pie
ni ihme, että hän oli päässyt 
pyhän Birgitan taloon.

Eri puolella m aailm aa

olevissa luostareissam m e 
tätä kyseistä juhlaa on  vietet
ty juhlallisin m enoin ja  au
tuasta äiti Elisabethia on  
muistettu m onella tavalla. 
Myös paavi lähetti om at on
nittelunsa sähkeen m uodos
sa. Jo issakin  luostareissa 
m onet sisaret ovat joko uu
distaneet luostarilupauksen- 
sa tai antaneet ensimmäiset 
lupauksensa. N äin  teki Roo
massakin seitsemän noviisia, 
heidän joukossaan myös Tu
rusta tuleva sisar Irene.

Sam aan  aikaan niin  Fi
lippiineillä, Intiassa, M eksi
kossa kuin täällä Euroopas
sakin postulanteista on tul
lut noviiseja ja aspiranteista 
postulantteja. Turussa puo
lestaan sisar V ioletta vietti 
luostarieläm änsä 25-vuotis- 
m uistojuhlaa. Pyhän mes
sun juhlan kunniaksi vietti 
piispam m e Jqzef W róbel 
SC J. Luojalle kiitos, että vii
nipuu jatkaa kasvuaan.

S r . M a rja-Liisa  O .S s.S

Lähteet: M. T JÄ D E R , Äiti 
Elisabeth, Padasjoen Sanom a 
Oy, Padasjoki 1991. s. 52- 
65. Memorie autobiografiche 
della Beata Madre M. Elisabet
ia Hesselblad, Curia Genera- 
lizia, Casa di Santa Brigida, 
Piazza Farnese 96, Rom a, 
T ipografía C ardon i s.a.s., 
Rom a, 2000. s. 53-66.
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Paimenelta

Piispamme saama pääsiäisenä 2004
Rakkaat sisaret ja veljet!

Liturgia kutsuu m eidät 
kaikki pyhään m essuun osal
listujat osallisiksi pääsiäissa- 
nom an ilosta. O nhan  ylös
nousem uksen juhla suurin 
kirkkovuoden juhlista. Sii
hen sisältyy täysimääräisesti 
koko pelastushistorian ilo.

Myös joulujuhla tuottaa 
suurta iloa. Kuitenkin se, 
joka mietiskelee Jeesus-lasta 
avoim in sydämin, ajattelee 
myös hänen eläm änsä vii
meisiä päiviä, hänen rukous
taan G etsem anessa, hänen 
vangitsem istaan, ristintie- 
tään, ristiinnaulitsem istaan 
ja  tuskallista kuolemaansa.

Jeesuksen kuolem a mer
kitsee meille äärettöm än 
paljon. Hänessä on  toteutu
nut m eidän lunastuksem 
me, syntiemme sovitus. Ris
tillä vuotanut veri puhdistaa 
m eidät niiden taakasta. Se 
ilmaistiin selvästi viimeisellä 
aterialla: ’’Jeesus otti maljan 
[...] antoi opetuslapsille ja 
sanoi; ’Juokaa tästä, te kaik
ki. T äm ä on m inun vereni, 
liiton  veri, joka kaikkien 
puolesta vuodatetaan syn
tien anteeksiantam iseksi.” 
Matt. (26:27-28)

Jeesuksen tehtävä ei lo
pulta voinut päättyä ristillä 
eikä hänen kuolemansa voi
nut olla lunastuksemme ko
hokohta. Lunastus ei ole ai
noastaan vanhurskauttamis
ta, vaan myös synnistä vapa
uttam ista. U udessa luom i
sessa se lahjoittaa uuden elä
m än, niin kuin pyhä Paavali 
sanoo. Jeesuksen ylösnou
sem uksella on  juuri tämä 
tärkeä vaikutus: Y lösnou
semuksellaan Jeesus on saat
tanut päätökseen sen, min
kä hän kärsimisensä ja kuo
lem ansa päivänä oli aloitta
nut. Jeesuksen ylösnou
semuksesta alkoi uusi elämä.

Tässä mielessä Jeesuksen 
ylösnousem uksella on  mo
nia ulottuvuuksia. Ennen 
kaikkea Jeesus voittaa kuole
m an vallan. M utta kysymys 
ei ole ainoastaan hänen kuo
lem astaan, vaan m eidän 
kaikkien kohtalosta. O m al
la ylösnousemuksellaan Jee
sus ilm oittaa tulevasta, jo
kaisen ihm isen ylösnou
sem uksesta, niin kuin pyhä 
Paavali korostaa: ”Kristus on 
herätetty kuolleista, esikoise
na niiden joukosta, jotka 
ovat kuolleet. [...JSillä niin 
kuin kaikki ihmiset Aadamis- 
ta osallisina kuolevat, niin 
myös kaikki Kristuksesta 
osallisina tehdään eläviksi” 
(L  Kor. 15:20-22)

K un ajattelem m e ylös
nousem usta rajoitetumm in, 
niin se merkitsee myös jokai
sen ihmisen hengellistä ylös

nousemusta: perisynnin alai
nen saa kasteessa lahjaksi 
uuden eläm än. N iin  kuin 
pyhä Paavali kirjoittaa, jokai
nen kristitty pääsee kastees
saan osalliseksi Jeesuksen 
ylösnousemuksesta: "Jum ala 
rakasti meitä niin suuresti, 
että hän teki meidät, rikko- 
mustemme tähden kuolleet, 
eläviksi Kristuksen kanssa. 
[...] Jum ala herätti m eidät 
yhdessä Kristuksen Jeesuk
sen kanssa ja  antoi meillekin 
paikan taivaassa” (Ef. 2:4/5- 
6).

Jeesuksen ylösnousemus
ta voi tarkastella lopulta 
myös siitä näkökulmasta, 
että se on kuolemansynnin 
voittam ista. Kuolem allaan 
ja ylösnousemuksellaan Jee
sus kertoo, ettei raskasta syn
tiä seuraavan hengellisen 
kuolem an tarvitse olla kai
ken loppu. Ihm isen tulee 
tehdä parannus ja  nousta 
hengellisesti jälleen ylös. 
M eidäthän on luotu sitä var
ten, että eläm me Jum alan 
yhteydessä, ei kuolemaa var
ten ilman Jum alaa. Juuri 
ylösnousemuksellaan Jeesus 
näyttää täm än uuden 
perspektiivin ja avaa meille 
oven todelliseen elämään.

Rakkaat sisaret ja  veljet! 
Kun ajattelem m e Jum alan 
kaikkivaltiutta, voimme rau
hallisesti todeta, että Jum a
la voisi vanhurskauttaa ihmi
sen myös ilman Poikansa jul
maa kuolemaa. Hän voisi sa
noa jokaiselle ihmiselle: 
U nohdan  syntisi ja väärät 
tekosi m inua vastaan. Sinä 
olet jälleen lapseni. M utta 
Jum ala toim i toisella taval
la. Hän valitsi Poikansa jul
m an kuolem an ja  hänen 
ylösnousem uksensa.

Voim m e kysyä: miksi 
näin? Siihen on luultavasti 
useita syitä. Poikansa ristin
kuolemalla Jum ala halusi 
varm aankin näyttää meille, 
mitä seurauksia synnillä on 
ja  kuinka meidän syntimme 
loukkaavat H äntä, kuinka 
kauheilta ne näyttävät hänen 
silmissään. Sam alla hän ha
lusi näyttää meille sen, kuin
ka paljon hän rakastaa mei
tä. Jeesus itse vahvistaa sen 
sanoessaan apostoleille: 
"Suurem paa rakkautta ei 
kukaan voi osoittaa, kuin 
että antaa henkensä ystävien
sä puolesta.” 0 o h .l5 :1 3 )

O len vakuuttunut siitä, 
että Jeesus Kristus hyväksyi 
myös itse kärsim isensä ja 
kuolem ansa. H än teki sen 
osoittaakseen ihmisille soli
daarisuutensa, erityisesti nii
tä kohtaan, jotka kärsivät 
eläm ässään ja  joiden kohta
lona on tuskallinen kuolema 
ilman, että kukaan voi tai

haluaa auttaa heitä.
Tässä tapauksessa Jeesuk

sen ylösnousemuksella on 
erityinen merkitys: hän tuo 
itsessään sanoman näille ih
misille. Ylösnousem uksel
laan Jeesus tahtoo sanoa 
heille selvästi, että ihmisen 
kärsimys ei ole arvotonta ja 
että se ei ole lopullinen kuva 
tulevaisuudesta. Ihmisen 
kärsimys m uuttuu lopulta 
ylösnousem uksen iloksi. Ja  
vielä enemmän: tämä kärsi
mys, oikeastaan kaikki ihmi
sen ruumiin ja hengen haa
vat tulevat lopulta ikuisen

kunnian ja onnen lähteiksi, 
aivan kuin Jeesuksen Kris
tuksen haavat, hänen läviste
tyt kätensä, jalkansa ja  kyl
kensä ovat hänen kunniansa 
erityinen perusta. Hyvin 
usein häntä kunnioitetaan 
juuri ristiinnaulittuna ja ris
tiä kunnioittamalla.

Lopuksi haluan sydämes
täni tervehtiä teitä tänä juh
lapäivänä, rakkaat sisaret ja 
veljet. Toivon, että te voitte 
kokea syvää ylösnousem uk
sen iloa, ei ainoastaan tästä 
kauniista päivästä nousevaa 
iloa, vaan myös sitä iloa.

jonka perusta on  uskossa; 
iloa siitä, että Jum alan lupa
uksen mukaan olemme osal
lisia Vapahtajamme, Jeesuk
sen Kristuksen ylösnou
sem uksesta. Solidaarisuu
desta meitä kohtaan hän on 
edellämme kulkenut ” ihmi- 
sen tien” ja osoittanut meil
le om an eläm äm m e koko 
merkityksen. H än haluaa 
lahjoittaa meille lopulta 
ikuisen onnen. Aamen.

+ JöZEF W r ö bel  S C J 
H elsingin  piispa

Piispamme saarna 
krismamessussa 6.4.
Rakkaat kanssaveljet pappeudes
sa! Rakkaat sisaret ja veljet!

Olemme kokoontuneet tänä 
iltana Kristuksen alttarin ääreen 
viettämään yhdessä krismames- 
sua. Samalla tämä messu on il
maus pappien ja heidän piispan
sa välisestä yhteenkuuluvuudesta. 
Tämä ei ole vain ihmisten välistä 
yhteyttä, vaan sillä on ennen kaik
kea sakramentaalinen luonne. 
Yhteenkuuluvuus näkyy ja sitä 
eletään monella eri tavalla, mut
ta sen perusta on pappeuden 
sakramentissa, jonka jokainen 
pappi saa piispalta. Vaikka pa
peilla ei olekaan pappeuden koko 
täyteyttä ja oman papillisen val
tansa täyttämisessä he ovat riip
puvaisia piispoista, heidät on kui
tenkin liitetty piispaansa pappeu
den arvossa. Vihkimyksen sakra
mentin voimalla he ovat todelli
sia pappeja, joiden tehtävä on 
viettää pyhää jumalanpalvelusta. 
Jokaisella papilla on siis sama pal
velutehtävä kuin piispallakin. Jo
kainen pappi on kutsuttu ole
maan pappi (sacerdos), paimen ja 
opettaja.

Papit on liitetty piispaansa 
myös viranhoidon kautta. He 
harjoittavat palvelutehtäväänsä 
vain yhteydessä piispansa. Kuuli
aisuuden lupaus ja rauhanter- 
vehdys, jonka he antavat piispalle 
vihkimysliturgiassa, ovat merkki 
siitä, että he ovat työtovereita, vel
jiä ja ystäviä (Vrt. KKK nro 
1567).

Paitsi piispansa kanssa, papit 
muodostavat yhteisön myös kes
kenään. Heidät on vihkimyksessä 
otettu papilliseen yhteisöön ja lii
tetty toisiinsa tässä sakramentaa
lisessa veljeydessä. He muodosta
vat hiippakunnassa yhden pres- 
byteriumin. Se näkyy selvästi pa
piksi vihkimisen liturgiassa, kun 
kaikki läsnäolevat papit panevat 
kätensä vastavihityn päälle. Pres- 
byteriumin yhteys ilmenee myös 
pappisviran harjoittamisessa. 
Kaikki papit ovat piispan työto
vereita, vaikka heillä on hiippa
kunnassa hoidettavanaan erilai
sia palveluvirkoja tai he kuuluvat 
erilaisiin hengellisiin liikkeisiin.

Paimenviran hyvä hoito edel
lyttää, että papit edustavat hiip
pakunnassa erilaisia spirituali-

teetteja. Jos papit olisivat kasva
neet vain samassa hengellisessä yh
teisössä, olisi hiippakunta hengel
lisesti hyvin köyhä. Välttyäkseen 
sellaiselta kapea-alaisuudelta jo
kainen paikalliskirkko tarvitsee 
pappeja, jotka yhdessä edustavat 
hengellistä moninaisuutta. Sil
loin uskovat voivat helposti saa
vuttaa pääsyn evankeliumin rik
kauksiin.

Siksi myös minun on huoleh
dittava siitä, että hiippakuntam
me papisto olisi hengellisesti mo
nipuolinen. Toistaiseksi meidän 
pappimme edustavat neljää hen
gellistä ryhmää. Meillä on hiippa- 
kuntapappeja, Jeesuksen pyhän 
sydämen pappeja, Neokatekume- 
naalisen tien ja Opus Dein pap
peja. Meillä on myös erilaisia 
sääntökunta-ja maallikkoryhmiä 
edustamassa omaa spiritualiteet- 
tiansa. Aika ajoin käyvät lisäksi 
dominikaanit, jesuiitat, karmelii- 
tat ja fransiskaanit johtamassa 
täällä retriittejä. Toivon myös, 
että dominikaani-isät asettuvat 
pian takaisin hiippakuntaamme 
ja jatkavat täällä toimintaansa.

Spiritualiteettien moninai
suus ei ole ihmisten keksimää. Jo
kainen todellinen, siis teologisesti 
ja kirkollisesti aito, spiritualiteetti 
on kyllä jonkun ihmisen aloitta
ma. Hän on saanut kuitenkin in
noituksensa Pyhältä Hengeltä ja 
tunnustuksen työlleen kirkolta. 
Hengellisten liikkeiden perustajat 
voidaan liioittelematta lukea pro
feettojen piiriin. Heille kuuluu 
suurelta osalta kiitos siitä, että 
kirkko säilyttää tuoreutensa 
evankeliumin julistamisessa - ai
kojen saatossa ja aikakausien tar
peiden mukaan.

Tiedämme hyvin, että eri spi- 
ritualiteetit ovat läheisessä yhtey
dessä kirkon lähetystehtävään sen 
eri tasoilla. Näitä ovat tavallinen 
seurakunnassa tapahtuva pasto- 
raalityö, katekeesi ja sakrament
tien jakaminen, mutta myös sel
laiset erityisalat, joissa usein vaa
ditaan enemmän erikoistumista, 
koulutusta, kulttuurin tunte
musta, sosiaalista osallistumista, 
terveystietoa, karitatiivista toi
mintaa ja niin edelleen.

Rakkaat sisaret ja veljet! Rak
kaat papit! Ketään ei pakoteta

suuntautumaan elämässään jon
kun spiritualiteetin mukaan. Ke
tään ei myöskään pakoteta liitty
mään johonkin sääntökuntaan. 
Toisaalta kukaan ei voi halveksia 
ainuttakaan kirkon tunnusta
maa spiritualiteettia, koska niin 
kuin jo totesin, ne ovat ensiksikin 
lähtöisin Pyhästä Hengestä ja toi
seksi kirkko on tunnustanut ne. 
Se, joka halveksii jotain spiritua
liteettia, halveksii Jumalan kirkol
leen antamaa erityistä lahjaa. Ot
taen huomioon oman kirkollisen 
todellisuutemme, minun on tä
nään sanottava, että se, joka nou
see sellaisia aidosti kirkollisia ins
tituutioita, kuten esimerkiksi 
Opus Deitä tai Neokatekume- 
naalista tietä vastaan ja saattaa 
niitä pahaan valoon, halveksii Ju
malan rakkautta kirkkoaan koh
taan. Sellaisten ihmisten pitäisi 
kysyä itseltään onko heillä todel
la oikea katolinen henki ja toivo
vatko he todella kirkon parasta.

Niin kuin jo sanoin, spiritua
liteetti on erityinen karisma, siis 
erityinen Jumalan antama lahja 
kansalleen. Siksi myös uskovilla 
on oikeus päästä perehtymään 
näihin erilaisiin hengellisiin liik
keisiin. Kirkko, myös meidän 
hiippakuntamme, odottaa eri 
hengellisten ryhmien edustajilta 
sitä, että he elävät uskollisina 
säännölleen ja tuovat apostolaa- 
tissaan julki oman spiritualiteet- 
tinsa. Se on heidän velvollisuuten
sa, jota voisin kutsua jopa kuu
denneksi kirkon käskyksi.

Halusin tänään tässä juhlas
sa tuoda esiin spiritualiteettien 
moninaisuuden hiippakunnas
samme ja samalla osoittaa niiden 
arvon ja merkityksen kirkon elä
mässä. Siksi haluaisin pyytää 
kaikkia hiippakuntalaisia arvos
tamaan tätä moninaisuutta. Ha
luaisin kutsua myös kaikkia hiip
pakuntamme hengellisiä ryhmiä 
jatkuvasti kehittämään spirituali- 
teettiaan, todistamaan siitä roh
keasti ja antamaan omalla karis
mallaan lahjansa uskovillemme ja 
näin rikastuttamaan heitä hengel
lisesti. Aamen.

+ JöZEF W r ö b e l  SCJ 
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Vakio-ohjelmat Kalenteri

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaiiseurakunta

Pyhän Henrikin aul<io 1, 00140 Helsinl<i. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. 
Sähl<öposti henril<@catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missä latina, 11.00 PÄÄMESSU,
12.30 eri l<ieiisiä messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, 18.00 
messu; ti, to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusui<i<orul<ous; pe 17.30 adoraatio. Ke, 
la 19.30 neol<at. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mu
kaan.

Pyhän IMarian seurakunta

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

Su 10.00 PÄÄIVIESSU 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.cathoiic.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 PÄÄIVIESSU 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.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 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. Sähköposti ursula@catholic.fi. 
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

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

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

Helsinki

Pyhän Henrikin 
katedraaiiseurakunta

24.4. la 9.30 uskonnonopetus rans
kaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 
lat/esp, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 
messu venäjäksi, 15.00 filippiiniläis- 
yhteisön messu, 16.00 messu Tikku
rilassa, 18.00 iltamessu.
26.4. ma 18.30 kirkon esittely seura
kuntalaisille (Rauni Vornanen).
1.5. la 9.30 uskonnonopetus ranskak
si (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu.
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/ 
engi, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 mes
su italiaksi, 18.00 iltamessu.
3.5. ma 18.30 informaatiokurssi seu
rakuntasalissa.
8.5. la 14.00 njotsinkielinen ensikom- 
muunion harjoitus, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/ 
ranska, 11.00 PÄÄMESSU, 10.30 
lastenkerho, 12.30 perhemessu,
18.00 iltamessu.
15.5. la 11.00 messu ranskaksi, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai; 9.45 
lat/engi, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 
messu ruotsiksi/mässa pä svenska,
16.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta
messu.

■ Diaspora -
Porvoo (ort. kirkko) 16.5. su 16.00 
Tikkurila (ort. kirkko) 23.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

24.4.10.00 lauantaikurssi, 9.30 mes
su ruotsiksi/mässa pä svenska, 
12.15 messu suomeksi, 18.30 aatto- 
messu
25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu sak- 
saksi/Messe auf Deutsch, 16.00 
messu Karjaalla, 18.30 iltamessu
1.5. la 18.30 aattomessu
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 
messu ruotsiksi / Mässa pä Svenska 
/Vahvistus sakramentti, 11.30 messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi / 
Msza sw. po polsku, 18.30 iltamessu
8.5. la 16.30 Messu Riihimäellä, 18.30 
aattomessu
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai; 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu eng
lanniksi / Mass in English, 18.30 ilta
messu
15.5. la 18.30 aattomessu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu suo
meksi/vietnamiksi, 18.30 iltamessu

■ Diaspora ■
Riihimäki 8.5. la 16.30 (Siunauskap
peli)
Karjaa 25.4. su 16.00 (Keskiaikainen 
kirkko)

Turku

Pyhän Birgitan Ja autuaan 
Hemmingin seurakunta

24.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe- 
messu
25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.15 
mässa pä svenska, 10.30 PÄÄMES
SU, 18.30 Mass in English
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai; 10.30 
PÄÄMESSU, 18.30 Mass in English
4.5. ti 19.00 miesten piiri

8.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 per
hemessu
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai; 10.30 
ensikommuunio, 18.30 Mass in Eng
lish
15.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 
PÄÄMESSU, 18.30 Mass in English

- Diaspora -
Ahvenanmaa 15.5. la 10.00
Pori 22.5. la 11.00 katekeesi, 12.00
messu
Rauma 22.5. la 14.30 katekeesi

Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jäl
keen kuukauden ensimmäisenä tiis
taina

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

24.4. la 9.45 uskonnonopetus Savon
linnassa, 11.00 messu Savonlinnas
sa
25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 
PÄÄMESSU, 16.00 messu Kuopios
sa
29.4. to, pyhä Katariina Sienalainen, 
neitsyt ja kirkonopettaja, Euroopan 
suojelija; 7.00 messu
1.5. la, pyhä Joosef, vappu: 9.00 mes
su
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 
PÄÄMESSU
7.5. pe 18.00 messu Kiteellä
8.5. la 9.45 uskonnonopetus Joen
suussa, 11.00 messu Joensuussa 
(ensikommuunio), 16.00 messu Var
kaudessa
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 
PÄÄMESSU, 16.00 messu Mikkelis
sä
15.5. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä 
messu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai; huom. 
aika! 12.00 PÄÄMESSU (piispan 
messu, vahvistus)

■ Diaspora ■
Joensuu 8.5. la klo 11.00 (uskonnon
opetus alkaa klo 9.45), (Ort. kirkon 
srk-sali, Kirkkokatu 32)
Kitee 7.5. pe klo 18.00 (Lut. kirkko; 
Kappelintie 4)
Kuopio 25.4., 23.5. su klo 16.00 (Ort. 
tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninka
tu 8)
Mikkeli 9.5. su klo 16.00 (Lut. tuo
miokirkon krypta. Savilahdenkatu 20) 
Savonlinna 24.4.; 22.5. la klo 11.00 
(uskonnonopetus alkaa klo 9.45), 
(Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) 
Varkaus 8.5. la klo 16.00 (Ort. kirk
ko, Taipaleentie 26)

Lasten uskonnonopetus; 15.5.

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

24.4. la 9.30 katekeesi, 14.15 perhe- 
messu
25.4. pääsiäisen 3. su: 10.30 PÄÄ
MESSU
2.5. pääsiäisen 4. su: 10.30 PÄÄ
MESSU, 15.00 messu Hämeenlin
nassa
8.5. la 12.00 piispanmessu Pietarsaa
ressa -  vahvistuksen sakramentti,
16.00 messu Vaasassa, 18.30 mes
su Kurikassa
9.5. pääsiäisen 5. su: 10.30 piispan
messu sekä vahvistuksen sakrament
ti
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15.5. la 10.00 ensikommuuniolasten 
parannuksen sakramentti ja harjoitus,
10.30 lastenkerho, 12.15 perhemes- 
su
16.5. pääsiäisen 6. su: 10.30 PÄÄ- 
MESSU, ensikommuunio, 14.00 
messu puolaksi

--------------- Diaspora----------------
Hämeenlinna (ort. seurakunnan 
seurakuntasali) 2.5. su 15.00 
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 8.5.,
22.5., 12.6. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 22.5.,
12.6. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)
8.5., 22.5., 12.6. la 12.00
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta- 
sali) 8.5., 22.5., 12.6. ia 16.00

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 18.00 
iltamessu
29.4. to 18.00 iltamessu
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU
6.5. to 18.00 iltamessu
7.5. pe 18.00 messuja adoraatio
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU
13.5. to 18.00 iltamessu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00 
iltamessu

- Diaspora -
Lahti (ort. kirkko) 8.5. la klo 16.00 
messu, uskonnonopetus klo 14-16 
Lappeenranta (ort. kirkko) 16.5. su 
klo 11.30 messu

: Hamina (Poitsilan seurakuntakoti);
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 pyhän perheen 
seurakunta

25.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU
1.5. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
2.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU, 17.00 messu Torniossa
6.5. to 19.00 ekumeeninen sanan ju
malanpalvelus ortodoksisessa srk-sa- 
lissa
8.5. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
9.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU, 17.00 messu Rova
niemellä
15.5. la 11.00 uskonnonopetus koulu
laisille
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 
PÄÄMESSU, 17.00 messu Torniossa

- Diaspora ■
Rovaniemi 9.5. su 17.00 
Tornio 2.5., 15.5. 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 Hel
sinki. 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. 
Ikonimaalausta torstaisin ja perjan
taisin klo 10-15. Vierailut maanantai
sin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauan
taisin klo 10-18.

Stella Marls

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

Studlum 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

22.4 Sääntömääräinen vuosikoko
us klo 18.00 Pyhän Henrikin srk-sa- 
lissa. Ohjelmassa kummikokemuk- 
sia puolin ja toisin.
Kahvitanoilua - Tervetuloa!

TAPAHTUMIA

Academlcum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään 
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3 b 
A, Helsinki. Möteslokal (om ej annat 
anges): Studium Catholicum, Ridda- 
reg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille, öppet för alla.

MUUTOS!
Torstaina 22.4. klo 18.00 AC:n jä
senet kutsutaan vuosikokoukseen, 
jossa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. klo
18.30 saamme isä Marinon johdolla 
tutustua hiippakunnalliseen lähetys- 
seminaariin Redemptoris Mater. Ai
emmin luvattu Opus Dein esittely siir
tyy myöhempään ajankohtaan. Tors- 
dagen 22.4. kl. 18.00 ACs medlem- 
mar sammankallas tili ärsmöte. Pä 
ärsmötet behandlas stadgeenliga 
ärenden. Ca kl. 18.30 berättarfader 
Marino om stiñets missionssemina- 
rium Redemptoris Mater. Tili den tidi- 
gare utiovade presentationen av Opus 
Dei äterkommer vi señare. 
Lauantaina 15.5. teemme retken yh
dessä P. Henrikin Seuran kanssa, oh
jelmasta on erillinen tiedote. Lördagen
15.5. gör vi en utflykt med St. Hen
riks sällskap. Beträffande program- 
met, vänligen läs den separata ann- 
onsen.

Torstaina 27.5. klo 18.30 keskuste
lufoorumi kokoontuu Heimo Langinvai- 
nion johdolla. Tällä kertaa on aiheena 
’’Katolinen identiteetti suomalaisit
tain”. Torsdagen 27.5. tema för dis- 
kussionsforum är "Vad innebär ka- 
tolsk identitet för finländare?”

Elämän puolesta

Elämän puolesta -työryhmä kokoon
tuu jälleen Pyhän Henrikin katedraa
lin seurakuntasalissa seuraavan ker
ran 3.5. vietettävän maanantai-ilta- 
messun jälkeen siis alkaen noin klo 
18.30. Kokouksiin ovat kaikki tervetul
leita!

Jerusalemin pyhän haudan 
Ritarikunnan Suomen-käs- 

kynhaltljakunta

Uusien jäsenten investituura Hel
singissä 14.-15.5.2004
Perjantai 14.5
18:30 Vigiliapalvelus Pyhän Marian 
kirkko. Lupaukset ja ritariuden merk
kien siunaaminen
20:00 iltatee; Investituuran harjoitus 
kandidaateille Pyhän Marian kirkon 
seurakuntasali 
Lauantai 15.5
12:00 Käskynhaltijakunnan kevätko
kous Pyhän Henrikin katedraalin seu
rakuntasali
esitelmä: Prof. Luigi de Anna “Cate
gories of Present Chivalric Orders. 
What are Others than Holy Sepulchre 
doing Today?”
(iltapäiväkahvi)
15:00 Uusien ritareiden ja daamien 
investituura Pyhän Henrikin katedraa
li. Juhlallinen Messu 
18:30 Cocktails Katajanokan Casino. 
Juhlaillallinen uusien ritareiden ja daa
mien kunniaksi

Ritarikuntamme ystävät ja toiminnas
ta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
osallistumaan juhlallisuuksiin. Ilmoit
tautuminen tapahtuu maksamalla ti
laisuudet ja ruokailut sisältävä koko
naishinta 120 euroa ritarikuntamme 
tilille (Pyhän Haudan Ritarikunta, Nor- 
dea 138650 -  123811). Paikat vara
taan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Pyhän Marian kirkon vigiliaan ja Py
hän Henrikin katedraalin investituu- 
raan ovat kaikki tervetulleita ilman eril
listä ilmoittautumista ja maksua.

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiirin keskusteluillat ja ai
heet
6.5. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? 
Kirjallisuuspiiri kokoontuu mainittuina 
päivinä klo 18.30 Studium Catholicu
missa, Ritarikatu 3 b A, 00170 Hel
sinki. Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Ai- 
rava, puh. 0400 810044 tai Tuula Luo
ma, puh.8767671.

Karmeliittamaallikot

Karmeliittamaallikot järjestävät py
hiinvaelluksen Kastillaan 9.10.- 
16.10.2004 kahden suuren karmeliit- 
tapyhimyksen jäljillä. Ohjelma: kolme 
päivää pyhän Teresan kotikaupungis
sa Avilassa sekä päiväretket Tole- 
doon, Segoviaan ja Salamancaan. 
Matkanjohtajana toimii Heidi Tuorila- 
Kahanpää OCDS ja matkapappina on 
isä Frans Voss SCJ. Matkan hinta 770 
euroa käsittää lennot Finnairilla Mad
ridiin, lentokenttäkuljetukset, hotelli- 
majoituksen aamiaisineen Madridissa 
ja Avilassa, retket tilausbussilla sekä 
sisäänpääsyn museoihin yms. Lisä

maksusta yhden hengen huone. Hin
ta on laskettu 20 hengen ryhmälle. 
Ilmoittautuminen 7.5. mennessä 014- 
253 364 tai 050-3410248.

Maallikkofransiskaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän Marian 
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 
Helsinki. EUFRA-teema on yhteinen 
kutsumus vuoropuheluun ja yksey
teen.

Torstai 13.5. klo 17.00 yhteisön ko
kous ja mietiskely/keskustelu: Vuo
ropuhelu eri uskontojen välillä. Ilta
messu klo 18.30.

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

jestämä ekumeeninen fransiskaani
nen juhla.

25.7.-7.S. EUFRÄ 2004 -viikot 
Hopstenissa, Saksassa.

Torstai 16.9. yhteisön kokous klo
17.00.

Pyhän Henrikin Seura

Yhteinen keväyretki Academicum 
Catholicumin kanssa. Katso erillinen 
ilmoitus.
Vuosikokouksessaan 24.4.2004 hal
litukseen valittiin Marja-Leena Rauta
korpi pj. Juho Kyntäjä vpj. Magnus 
Löfving ja Tuula Välimaa. Vanhoina 
jäseninä jatkavat Terhi Kiiskinen ja 
Marko Pitkäniemisekä Sari Salo. 
Äisla Hentola hoitaa seurassa varajä
senenä erikoistehtäviä ja toimii kirk
koherran apuna.
Kirkkoherra Marino Trevisini valittiin 
seuran moderaattoriksi. Anneli Hok
kanen on rahastonhoitaja ja tilintar
kastajana Pentti Hongisto sekä vt:nä 
Seppo Pylkkänen.

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 
alkaa messun vietolla P. Marian kir
kossa klo 18.30. Messua edeltää ruu- 
sukkorukous klo 18.00 alkaen.
4.5. ti Teresojen kevätjuhla

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

Verbi Dei sono 
Schola cantorum

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin  ja 
m uihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contöct; M arkus M äkelä 040 '7I78833 .

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi
tukset seuraavaan lehteen ajal
le 12.5.-9.6. on toimitettava vii
meistään 7.4. mieluiten sähköpos
titse osoitteeseen

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

"Kun Jumala sulkee yhden oven, hän avaa toisen"
Sisar Mary Vernardin teiitävä jaticuu Virossa
Sisar Mary Venard Le- 
Beau CPPS istuu Tallin
nan Vene-kadun varrella 
katolisen kirkon pihalla 
olevan asuntonsa keittiön 
pöydässä ja kertoo eläyty
en työstään Viron englan
ninkielisen opetuksen, 
vammaisten ja katulasten 
hyväksi. On perjantai, ja 
sisar on tapansa ja aikatau
lunsa mukaan tullut vii
konlopuksi Tartosta Tal
linnaan. Runsas vuosi
kymmen sitten näytti ni
mittäin siitä, että silloin 
70-vuotiaan nunnan päi
vätyö oli takanapäin, mut
ta se jatkuu yhä.

’’Tarinani Suom essa alkoi, 
kun kalleimman veren sisa
ret perustivat tänne sota- 
vuosien jälkeen englantilai
sen koulun. Olin seikkailun
haluinen ja halusin Suo
m een” , sisar Mary Venard 
kertoo.

Jum alalla on suunnitel
ma meille jokaiselle, ja me 
ymmärrämme sen suunnitel
m an vain hitaasti. Sisar oli 
tähän aikaan nuori nainen, 
joka halusi todella auttaa 
ihm iskuntaa. Se seikkailu 
jatkuu edelleen.

’’Jum ala käyttää nuoren 
ihmisen yksinkertaisia halu
ja suunnitelmiensa toteutta
miseen”, sisar Mary Venard 
pohtii.

"O petim m e luterilaisia 
nuoria, jotka oppivat kunni
oittam aan syvästi katolista 
kirkkoa, ja se auttaa minua 
yhä työssäni täällä Virossa.”

H än näyttää koulusta 
kertovan kirjan takasivua. 
V uonna 1985 päivätty sivu 
on täynnä allekirjoituksia ja 
niiden yllä teksti: "kiitolli
suudella siitä, mitä olet 
meille antanut” .

”Täm ä on se henki. Ja  se 
henki elä yhä. Olim me siellä 
antam assa kristillistä kasva
tusta. Olem m e pitäneet jat
kuvasti yhteyttä, he tukevat 
työtäni täälläkin” , sisar sa
noo. H än jatkaa nauraen:

”01en  sanonut avoimes
ti, että kerään avustuksia: 
pitäkää varanne, koska mi
nun käteni on aina ojossa!”

Kun sisaret luovuttivat 
koulun seurakunnalle, he 
tekivät sen vastikkeetta. Vain 
koulun toim innan jatkum i
nen oli tärkeää. 70-vuotispäi- 
villään sisar halusi m onien 
suom alaisten tavoin ”olla 
matkoilla. Tallinnassa sattui 
olem aan niin kylmä, että 
hän ei voinut nukkua.

"Sillo in  ajattelin, että 
työni Suom essa voi olla lo
pussa, m utta voisin tulla

Sisar Mary Venardin elämä on l<uin palapeli, jonka palaset loksahtelevat paikoilleen muodostaen aina vain selkeämmän kuvan. Opettaminen Suomessa loi vuo- 
sikymmeneten kuluessa luotettavan lukijakunnan, joka tietää työnsä kantavan hedelmää Viron vammaisten, katulasten ja muidenkin lasten joukossa.

tänne. Kirjoitin asiasta ylisi- 
sarelle, ja  hän vastasi, että 
kun jum ala sulkee yhden 
oven, hän yleensä sam alla 
avaa toisen” , sisar Mary sa
noo.

”Se on totta!”

Vammaisia oli 
sittenkin

Kun Neuvostoliitto kaatui, 
kaikki tulivat V iroon teke
mään rahaa. Sisar Mary Ve
nard halusi ajatella niitä, jot
ka eivät muutoksesta hyöty
neet. N euvostoaikana vam
mainen otettiin pois yhteis
kunnasta ja piilotettiin, jot
ta voitiin sanoa, ettei heitä 
ole.

Tähän oli saatava muu
tos -  vammaisia pitää tietys
ti opettaa tavallisissa luokis
sa, jos se on m ahdollista. 
Asenteet ovat edelleen kyp- 
symättömät, mutta nyt kou
lun ensim m äinen vam m ai
nen on valmistumassa.

"Täällä opetussysteemi 
hajosi kokonaan, neuvosto- 
systeemiä ei haluttu, mutta 
m uustakaan ei tiedetty. 
Koulusta tuli liian salliva. 
Esimerkiksi Suom enkin oli
si pitänyt rakentaa peruskou
lu kansakoulun pohjalle", 
sisar uskoo.

"Nyt kaikkien pitäisi aja
tella sam alla tavalla ja  olla 
väärällä tavalla tasa-arvoisia. 
Ei elämä ole sellaista!"

Siihen, millaista elämä 
on, on sisar Mary Venardil- 
la ilmeisen hyvä perspektii
vi. H än on saanut seurata 
oppilaitaan 40 vuoden ajan. 
Se antaa perspektiiviä oppi
laiden luonteen miettimi
seen ja  on  opetustyössä ar
vaamattoman suuri voimava
ra.

"Teen opettajantyötä, 
koska nautin siitä. Elämäni 
on rikas ja mielekäs, enkä 
oikein osaa ajatella, että ih
misen pitäisi syödä leipänsä 
otsansa hiessä. Toisaalta en 
ymmärrä, että eläkeläinen 
tuntee itsensä tarpeettomak
si... en m inä ole koskaan 
tuntenut itseäni tarpeetto
maksi. Sisarissakin juuri ak
tiivitoim innasta vetäytyneet 
ovat tärkeimpiä, koska heil
lä on aikaa rukoukselle.”

"Nautin 
työstäni"

Sisar Mary Venard on opet
tanut suunnilleen 46 vuot
ta, ja aina alimmalla tasolla, 
5-7 -vuotiaita, jotka vasta 
oppivat, miten opitaan. 
H än pitääkin itseään enem
män kasvattajana kuin opet
tajana.

Nyt, laatiessaan englan
ninkieliselle opetukselle 
opetussuunnitelm aa, junail- 
lessaan vammaisille avustajia 
kouluopetukseen osallistu
m ista varten ja  katulapsille

Yllätys kirkon sisäpihalla: sisar Mary Venardin entinen oppilas tunnistaa opet
tajansa, ja jälleennäkeminen on riemukas.

aineellista ja henkistä apua, 
sisar on  saanut huom ata, 
miten hänen eläm änsä lan
gat ovat punoutuneet yh
teen. Pohja nykyisen työn 
onnistum iselle syntyi vuosi
kymmenten kuluessa Suo
messa. Entiset oppilaat asu
vat nyt ympäri m aailm aa, 
m utta hän voi yhä luottaa 
heidän tukeensa. Esimerkik
si Rotary C lub  Denver 
Southeast tukee häntä mer
kittävästi -  ja  sisar opetti sen 
nykyistä johtajaa 1950-lu- 
vulla!

Kaikilla ei ole isoja raho

ja. Yksikin ihminen voi silti 
tehdä paljon, eikä siihen tar
vita kuin auto ja aikaa, sisar 
Mary Venard sanoo.

”Tarvitsen lisää ihmisiä, 
jotka voivat kuljettaa tavaraa 
autoillaan Suom esta. Saisin 
tänne paljon tavaraa, mutta 
ei ole kuljettajia."

O lli O rkoneva

Jos haluat auttaa sisar Mary 
Venardia esimerkiksi autoinesi, 
ota yhteyttä Fides-lehden toimi
tukseen.
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Monsignor Vello Salo ei hellitä:
Raamatunkäännös ja 
opettaminen työllistävät yhä

Isä Vello Salolla on takanaan melkoisesti kitiallista tuotantoa, mutta halu saada aikaan ei ole laantunut. Raamatunkäännös etenee päivä päivältä.

”Jos elän jonkun vuoden, 
haluaisin saada vielä jo
tain aikaan - hyvän raa
matunkäännöksen”, sa
noo monsignor Vello Salo 
keskustellessamme Piri
tan uuden luostarin kirjas
tohuoneessa.

"Työt ovat kyllä hiu
kan toistensa tiellä. Meto
distikirkko kutsui minut 
lehtoriksi teologian kurs
sille, ja haluan tehdä 
myös sen työn hyvin.”

Työtä siis riittää nyt 79-vuo 
tiaalla isä Salolla, kuten on 
riittänyt koko eliniän: pie
nellä kielialueella ei asian
tuntevia kirjoittajia ole ollut 
jonoksi asti, ja kirjoitettavaa 
on paljon.

M atka Virosta ulkomail
le ja takaisin on ollut pitkä 
ja värikäs. Sodan  loppuvai
heet veivät Suom essa vapaa
ehtoisena sotaan osallistu
neen m iehen Room aan ke
sällä 1945.

’’Room assa näin ensi ker
taa katolisuutta, kun Suo
m en lähetystössä toim inut 
G öran  Schildt vei m inut 
nukkum aan birgittalaisluos
tariin. Vuonna 1948 tuli sit

ten kutsu papiksi” , isä Salo 
muistelee.

Viroon ei ollut sodan jäl
keen palaamista., mutta kos
ka Virossa tarvittaisiin hyvää 
raam atunkäännöstä, hän 
aloitti lisensiaattitutkintoon 
johtaneet opinnot paavilli
sessa raam attuinstituutissa. 
V äliin  m ahtui opetustöitä 
Irakissa ja Jerusalem issa. 
Tohtoriksi hän valmistui 
vuonna 1975, ja  siirtyi sen 
jälkeen Toronton yliopis
toon hoitamaan vanhan tes
tam entin professuuria. 
O hessa syntyivät mm. Viron 
runouden antologia ja ety
m ologinen sanakirja.

"M inun oli tarkoitus 
hoitaa virkaa 18 vuotta, 
mutta Viro vapautui sitä en
nen, ja m uutin kotiin” , isä 
Salo kertoo.

"E i täällä ollut m itään 
uutta. O lin  seurannut ta
pahtumia kaiken aikaa ja kir
joittanut Viron kirkkohisto
riankin. O lin  kuitenkin jo 
liian vanha kirkon töihin."

Kuka opettelisi 
kielen?

Isä Salo tarkoittaa työtä ih

misten kanssa ja kirkon hal
linnossa. Omakielisen papis
ton tarve oli huutava, eikä 
tilanne ole vuosien varrella 
juuri muuttunut. Isä Salo ei 
peittele harmiaan.

"Tallinnassa on tuhat ka
tolilaista, ja papiston pitäisi 
kyetä kirjoittam aan ja saar
naam aan viroksi. Vaikuttaa 
siltä, että meistä ei olla kiin
nostuneita", isä Salo miettii.

"Pystyvistä papeista on 
tietysti pulaa, ja kukapa nii
tä ilokseen antaisi pois. Mut
ta ennen sotaa meillä oli 
pappi, joka otti kansalaisuu
den ja  opetteli kielen. Ja  
kun hänet lähetettiin Siperi
aan, hän meni Siperiaan. Se 
oli kristityn työtä."

Sanoille on  katetta, sillä 
isä Salo on  nähnyt kirkon 
toim intaa m onessa m aassa 
Saksaa, Jordaniaa, Irakia, 
Ruotsia ja Kanadaa myöten. 
Ongelmat eivät ole kaikkial
la samoja, mutta järkevää te
kemistä ja asioita, joihin on 
tartuttava, on  löytynyt kaik
kialta. N iitä olisi täälläkin, ja 
parhaillaan kaiken m uun 
ohessa uskonnollisen ru
nouden antologiaa kokoava 
isä Salo voi vain ihmetellä

sitä, että kaupungin sydä
messä, parhaalla paikalla si
jaitsevan entisen birgittalais
sisarten vieraskodin tiloja ei 
ole saatu tehokkaaseen käyt
töön .

"U usi vieraskoti täällä 
Piritassa on onneksi täydes
sä toim innassa, vaikka mi
nun mielestäni siitä voisi ai
van hyvin kertoa aktiivisem
min. Paikka on kaunis, eikä 
autoja tyhjennetä, kun nii
denkin paikka on aidan sisä
puolella.”

Koko maailma 
kiinnostaa

Mistä löytyy vieläkin kipinä 
työntekoon, vaikka iän mu

kanaan tuom at rasitteet vä
syttävät eikä sydänkään tah
do enää ottaa kierroksia, ku
ten isä Salo asian muotoilee? 
Vaikka hän ei enää pysty
kään seuraamaan asioita en
tisellä tavalla, raamatunkään
nös etenee yhä, ja huomisen 
lukukappaleiden käännök
set lähtivät isä Salon työpöy
dältä eilen.

Vastaus löytynee asen
teesta, jota valaisee lause Jiiri 
Talvetin Viron kirjallisuus- 
lehteen hiljan tekem ässä 
haastattelussa:

”En ole koko elämäni ai
kana nähnyt mitään, mikä ei 
olisi kiinnostavaa.”

O lli O rkoneva

Internet- ja vähän 
muitakin yliteylcsiä Virossa
Piritan luostari 
Merivälja tee 18 
Puh: +372-6055000 
Faksi: +372-6055010 
www. osss. e e /  index, htm 
Luostarin vieraskoti 
w w w.osss.ee/index.fi.htm

Birgittalaissisarten vieras- 
koteja ympäri maailmaa: 
www.brigidine.org

Isä Vello Salon internet
sivut:
w w w .hot.ee/vellosalo/
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Yhteyksiä yritettiin luoda jo 1500-luvulla

LUOSTARI-LASSE oli ekumenian 
vartiainen edelläkävijä
Reformaation aikanakin 
tehtiin muutamia merkit
täviä yrityksiä korjata ne 
Rooman näkökulmasta 
suuret vahingot, jotka re
formaatio aiheutti. Suuria 
osia Euroopasta oli irtaan
tunut Rooman kirkosta. 
Saksan ja Englannin ohel
la myös koko Skandina
via, Alankomaat, Unkari 
ja osa Baltian maista.

Tähän aikaan (1517 - 
1600) vaikutti muuan 
Laurentius Nicolai. Hän 
syntyi 1538 Tönsbergissa 
eteläisessä Norjassa. Opis
keluaikanaan hän sai su
kunimekseen Norvegus 
(noi^alainen).

Luterilainen oppi oli virallis
tettu Tanska-Norjassa vuo
den verran ennen Lauren- 
tiuksen syntymää. Siitä huo
lim atta sai katolinen pappi 
Laurits M attsson jatkaa ka
tolisia jum alanpalveluksia 
seurakunnassaan Tönsber
gissa. Näyttää siltä, että isä 
Lauritsilla on ollut suuri vai
kutus Laurentiuksen kasva
tukseen. Myös koko seutu 
oli vielä vahvasti katolisen 
kirkon vaikutuksen alainen.

Matkustettuaan opiskele
maan Louvainin yliopistoon 
Laurentius tuli katolilaisek
si. Hänet vihittiin papiksi ja 
hän liittyi jesuiittaveljes- 
töön .

Laurentiuksen ensimmäi
nen tehtävä oli järjestää ret- 
rettejä, mistä syystä hän sai 
lisänim en “piscator anima- 
rum ” - sielujen kalastaja.

Missio Suecica 
yritti palauttaa 
yhteyden
Vuonna 1575 hänet nim i
tettiin “M issio Suecican” 
(Ruotsin lähetystyön) johta
jaksi. Laurentius katsoi teh
täväkseen saada Ruotsin sil
loinen kuningas Ju han a III 
takaisin katoliseen kirkkoon. 
Laurentius oli varma, että 
kansa seuraisi kuninkaansa 
esimerkkiä “koska suuri osa 
kansasta oli vielä katoliseen 
uskontoon taipuvaista siitä 
huolimatta, että luterilainen 
kerettiläisyys oli jo 40 vuo
den aikana yrittänyt käännyt
tää sen” . Tukholm assa Lau
rentius pian huom asi, että 
hänellä oli vastassaan Juha
nan nuorem pi veli K aarle. 
Täm ä uhkasi solm ia sopi
muksen Tanskan Frederik  
I lm  kanssa ja ottaa vallan

Ruotsissa, jos Ruotsi tulisi 
katoliseksi.

Laurentius oli varma, 
että Juhanan  puoliso K ata
riina Jagellonica olisi suu
reksi avuksi. Katariina oli 
Puolan kuninkaan, Sigis- 
m und I:n  tytär, hänen äitin
sä oli M ilanon Sforza-suvus- 
ta. Katariina toi Puolasta 
kolme katolista pappia men
nessään 1562 naim isiin Ju 
hanan kanssa, joka silloin 
piti hoviaan Suom essa Tu
run linnassa.

Juhanan jouduttua van
giksi Gripsholm in linnaan 
(1563 - 67) Ruotsiin, Kata
riinaa painostettiin lähte
mään takaisin Puolaan, mut
ta tämä kieltäytyi ja seurasi 
m iestään vankeuteen Grip- 
sholm iin. Vankeusaikana 
m olem m at saivat tilata kir
joja. N iiden avulla he täy
densivät latinan ja kreikan 
taitojaan ja alkoivat lukea 
sekä idän että lännen kirkko
isien teoksia alkukielellä.

Omaperäinen 
koulumestari

Tukholmassa Laurentius sai 
kuninkaalta luvan asettua 
tyhjäksi jääneeseen harmaa- 
veljien eli fransiskaanien 
R iddarholm in luostariin. 
Siellä hän avasi koulun, ns. 
“Collegium paedagogicum” , 
johon tuli suunnilleen 300 
oppilasta. Luostari-Lasse, 
niin kuin Laurentiusta nyt 
kutsuttiin, valikoi oppilai
den joukosta parhaat, jotka 
hän valmisteli opintoihin 
ulkomaille. Heille, suunnil
leen 601le, hän ilmoitti ole- 
vansa katolinen pappi.

Kuninkaan luvalla Luos
tari-Lasse päätti, ettei opet
taisi sen parem m in vallitse
vaa luterilaista kuin katolis
takaan teologiaa, vaan oppi
laitten annettaisiin tutustua 
sekä idän että lännen kirkko
isien teksteihin. Läntisistä 
isistä opinto-ohjelm aan 
kuuluivat Augustinus, Leri- 
nin saariluostarin munkit ja 
Lyonin arkkipiispa Ireneus, 
idästä Basileios Suuri, Jo 
hannes Dam askolainen ja 
Theodor Studiitta.

Luterilaiset 
papit kuulijoina

Aina Luostari-Lassen pitäes
sä oppilailleen luentoja, 
kuuntelemaan tuli yli kaksi
kymmentä Tukholmassa toi
mivaa luterilaista pappia.

Luennot pidettiin usein kes
kustelun muodossa. Kirkko
isien tekstien tutkiminen oli 
varmasti ainoa m ahdolli
nen, m utta toisaalta myös 
varma tie ekum eniaan. O n 
ymmärrettävää, että vanhoil
liset katolilaiset suhtautui
vat epäillen tähän kaikille 
täysin uuteen opetusm ene
telmään.

Possevino 
tekee lopun 
yrityksestä
Joulukuussa 1577 Tukhol
maan tuli muutamia jesuiit
toja osallistumaan Luostari- 
Lassen työhön. Heidän jou
kossaan oli mm. taitava dip
lom aatti A nton io Possevi
no, joka Room assa oli saa
nut tehtäväksi keskustella 
Juhana IILn kanssa niistä 
ehdoista, joilla Ruotsi yh
distyisi takaisin katoliseen 
kirkkoon. Sen lisäksi hänen 
piti tutkia, millä tavoin 
Luostari-Lassen “M issio Su
ecica” toimi.

Possevinon saapum inen 
tuhosi Lassen toimintaedel
lytykset täydellisesti. Hänet 
“vapautettiin” tehtävästään 
koulun rehtorina ja hän sai 
kuulla Possevinolta kovaa 
kritiikkiä toim innastaan. 
Helm ikuussa 1578 Possevi
no oli sitä mieltä, että Luos- 
tari-Lassen oli lähdettävä 
Ruotsista, koska näki hänen 
toim innassaan jopa keretti
läisiä piirteitä.

Juhana 111 puolusti kui
tenkin Lassea ja esti hänen 
karkottamisensa.

Nykyaikainen 
metodi

Jälkeenpäin voidaan varmas
ti arvioida, että Possevino 
teki virheen. H än tuom itsi 
Luostari-Lassen liian nopeas
ti ja  tutkim atta hänen ai
kaansaannoksiaan, joissa oli 
paljon myönteistä. Luostari- 
Lasse oli näyttänyt sekä 
omille oppilailleen että mo
nille luterilaisille papeille 
tien ekumeniaan tutkimalla 
alkukirkon käsityksiä kirkon 
yhteyden välttämättömyy
destä.

Vuonna 1580 Luostari- 
Lasse lähti pois Ruotsista. 
Hän kuoli jesuiittaluostaris- 
sa Vilnassa 1622.

Possevino matkusti Roo
maan, missä hän esitti Juha
na IILn ehdot Ruotsin  pa
luulle katoliseen kirkkoon.

Pääkohdat olivat; 1. jum alan
palvelusten piti olla kansan
kielisiä, 2. ehtoollinen tuli 
jakaa kirkkokansalle sekä lei
vän että viinin muodossa, 3. 
naim isissa oleville miehille 
tuli antaa mahdollisuus pap
pisvihkimykseen eli selibaa
tista luopum inen.

Rooman vastaus oli kiel
teinen.

Läntinen riitus
hallitsi
ajattelua
Oli traagista, että samaan ai
kaan, kun Vatikaani sai tu
tustua näihin ehdotuksiin, 
katolisessa kirkossa oli mo

nia latinalaiseen riitukseen 
kuulum attom ia itäisiä kirk
koja, jo issa nuo kolm e eh
toa olivat olleet jo  vuosisa
toja voim assa. N äitä ovat 
esim. m aroniittikirkko, syy
rialaiset, koptit, melkiitit, 
kaldealaiset ja Intiassa ma- 
lankabaarit. R oom assa aja
teltiin room alaiskatolisesti, 
sen sijaan, että olisi ajateltu 
katolisesti.

T äm ä kirjoitus poh jau
tuu pääasiassa Harriet Wes- 
terlundin artikkeliin “ Klos- 
terlasses m ission i Sverige” , 
joka on ilmestynyt aikakau- 
sijulkaisussa Signum  3 /  
2002 Tukholm assa.

Isä  R o b e r t  d e  C a lu w e

Academicum Catholicumin 
ja Pyhän Henrikin Seuran 

kevätretki lauantaina 
15.5.2004

Tule mukaan kevätretkelle halki viljavien kulttuurimaisemien 
aina Vanhan-Suomen rajaseuduille ja tutustu maailmanmainet
takin saavuttaneisiin nähtävyyksiin. Koe mm. paikka, missä 
tsaarikin tunsi olonsa vapautuneeksi, näe yksi Suomen teolli
sen vaurastumisen synnyinsijoista.. .tilaisuus tutustua naapuri- 
seurakuntamme kirkkoon...henkisen ravinnon lisäksi lounas
tamme matkan varrella. Ajokilometrejä kertyy yhteensä n. 380, 
mutta kuten huomaat, pysähdymme usein.

Lähtö klo 9.00 P. Henrikin katedraalin edestä. Bussiin voi nous
ta myös Kansallisoopperan pikavuoropysäkiltä n. klo 9.15

Ensimmäinen kohteemme on Pyhän Henrikin kirkko Pyhtääl
lä, missä pysähdymme 30 min. Kirkko on rakennettu 1460. 

Seuraava pysähdyspaikkamme on keisarillinen kalastusma- 
ja Langinkoskella klo 11.15. Opastettu kien-os kestää 45 mi
nuuttia. 

Klo 13 meillä on messu Kouvolan kirkossa, kirkkokahvit tai 
lounas järjestyy halukkaille. Pysähdymme 1,5 -2  tuntia, ruo
kailusta riippuen. 

Jatkamme matkaa Verían ruukkikylään, joka on UNESCOn 
maailmanperintöluettelossa. Vierailemme 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 •, yhteen
sä 22 *. Ilmoittautumiset 9.5.2004 mennessä P. Henrikin Seu
raan p.09-630113/Aisla Hentola tai Academicum Catholicu- 
miin, 050-5120813 tai sähköpostilla iaakko.airava@dlc.fi.

Tervetuloa! Pyhän Henrikin Seura ja Academicum Catholicum
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Artikkeleita

Ungdomsarbete i Sverige
Det är nägot väldigt positivt 
med större helger inne i fas- 
tan. Askesen bryts för en 
stund och festen bryter 
fram. Sä var det ocksä vid 
den helige Josefs fest den 
19.3. i Äbo. Först firade de 
nordiska biskoparna gemen- 
sam m t högmässa pä kvällen 
och sedan äkte jag tili Sveri
ge och satt pä bäten och 
drack ett glas vin m ed vär 
präst som skulle till Äland. 
M älet m ed resan var nu inte 
för min del Ä land utan Sve
rige och Svenska U nga Ka- 
tolikers ärsmöte pä stiftsgär- 
den M arielund utanför 
Stockh olm .

S U K  är Stockholm s ka- 
tolska stifts centra för ung
dom sarbete. S U K  fungerar 
som  ett förbund underställt 
stiftet. Efter att ha fätt en 
m ötesinbjudan given ät mig 
av pater Frans Voss SC J och 
nägra korta konsulterings- 
rundor med fader Vim pari 
och med fru Listo-Tervaport- 
ti som  har hand om Catho
lic Students C lub i Helsing
fors, beslöt jag att fara iväg 
för att besöka deras ärsm ö
te.

M ötet följde normal ärs- 
m ötes upplägning och be- 
handlade de olika distrik- 
tens och avdelningarnas rap- 
porter, diskuterade budget 
och gick igenom  verksam- 
hetsberättelsen. O cksä om 
det drog ut sent gick det en- 
ligt berättelserna snabbare 
än förra gängen, dä hade 
m an suttit och diskuterat 
budget och bokslut in tili 
tretiden pä natten. N är man 
pä frivillig basis och utan 
budget arbetar som  ung- 
dom sledare är det lite över- 
väldigande att sitta med och 
d isku terä hur de m iljoner

som förbundets omsättning 
utgör skall disponeras.

SU K :s ekonomi är kans- 
ke ändä inte av sä stört 
intresse för oss här i landet. 
Betydligt intressantare var 
diskussionen om SU K :s 
verksam hetsplan för är 
2004. Den gav en del tankar 
för verksamheten ocksä här, 
t.ex. organiserar de varje är 
ett läger där de olika natio- 
nella grupperna fär presente
ra sin kultur. Det är varje är 
en skild grupp som  stär 
värd, detta är blir det t.ex. 
orientalerna som organiserar 
lägret. O cksä m änga andra 
verksam hetsform er var av 
stört intresse.

En ur finländsk synvinkel 
speciellt intressant punkt pä 
verksamhetsplanen var tan
ken att utveckla samarbetet 
med Finland genom att bju- 
da in vär stiftsungdomsorga- 
nisation tili SU K :s verksam- 
het samt att verka för att vi 
skulle äka tili Världsung- 
dom sdagen i Köln 2005 
med SU K .

U nder besöket fick jag 
ocksä träffa representanterna 
frän Norge som ocksä de var 
intresserade av samarbete, 
men som  inte bade nägot 
lika konkret som  svenskarna 
att föreslä. Jag  fick ocksä 
framföra hälsningar tili stift- 
sungdom sprästen f. Conny 
Ärlind och blev om bjuden 
att hälsa vär biskop frän en 
annan av stiftsungdomspräs- 
terna, p. Mariusz Chamac- 
zuk SD B. Slutligen fick jag 
förstäs ocksä njuta av gott 
och trevligt sällskap med ka- 
tolska ungdom ar och unga- 
vuxna, nägot som inte hän- 
der alltför ofta.

A n d er s  H am berg

Maalisl<uun puolivälissä kokoontui Norjassa toistakymmentä Pohjoismaiden 
katolisen nuorison edustajaa Nordisk Katolsk Ungdomsrädin (NKUR) vuo
sikokouksen meriteissä. Kuulumisten vaihtamisen ja tulevaisuuden suunnit
telemisen lomassa ehdittiin myös rukoilla ja iloita. Suomesta paikalla olivat 
Emil Anton (3. vas.)ja Pilvi Listo-Tervaportti (3. oik.).

Tuhkakeskiviikkona
VIETNAMISSA

Yksi harrastuksistani on matkailu. Se vie minut mil
loin mihinkin, ja jostain syystä usein juuri tuhkakes
kiviikkona tunnun olevan poissa kotoa.

Tuhkakeskiviikko on minulle tärkeä kirkollinen 
päivä. Ihminen tekee elämässään monenlaista, ja sik
si on hyvä katsoa myös taaksepäin. Tähän velvoittaa- 
kin paastonaika, jonka alku tuhkakeskiviikko on. 
Tuhkaristin hakijoita on Suomessakin runsaasti. Vii
meksi pari vuotta sitten sain tuhkaristin Pekingissä, 
ja sielläkin oli kirkko täynnä väkeä.

H uom asin kalenteria katso
essani, että tällä kerralla oli
sin tuhkakeskiviikkona Viet
nam in rannikolla, Phan 
Thiet-nimisessä kaupungis
sa. Vietnam issa on n. 10 
prosenttia väestöstä katolis
ta, ja kristityt ovat keskitty
neet maan eteläosiin. Arve
lin, että kirkko ei olisi kau
kana. - Alkumatka suuntau
tui Kambodzhaan. Siellä en 
juuri kirkkoja nähnyt, vaik
ka tietenkin niitä on. Me kii- 
peilimme hindutemppeleil- 
lä (nykyään buddhalaisia), 
joista suurin ja kom ein oli 
Angkor Vat. Yhden kirkon 
näin kuitenkin, ja se olikin 
erikoinen: Tonle Sap-järvel- 
lä kelluvassa kylässä näin kel
luvan katolisen kirkon, jon
ka seinässä kerrottiin sen tar
koitus myös englanniksi. 
Kelluvassa kylässä, jossa kä
vimme mm. koulussa, asuu 
pääkansallisuuden khmerien 
lisäksi myös vietnamilaisia, 
joten kirkko on siellä var
maan juuri siksi.

Phan Thietissä kävin etu
käteen katsom assa läheisen 
kirkon messuaikataulua, jot
ta osaisin oikeaan aikaan 
paikalle. M essujen ajat oli
vat useilla kielillä, mutta 
tuhkakeskiviikosta ei ollut

m ainintaa, ellei sitten viet
namiksi. Iltamessu alkoi 
17.30. Kirkko oli samaa tyy
liä, jollaisia olin nähnyt 4 
tunnin m atkalla Saigonista 
Phan Thietiin jo useita: ra- 
kentam isaika luultavasti 
1970-1980'luku, suunnitte
lu väljä. Korkea kellotorni 
kertoo talon kirkoksi, mut
ta myös kristilliset symbolit 
ovat selkeästi esillä. Vietna
milaiset tunnustavat väriä jo 
kotitaloissaan, fasadissa on 
m onesti nähtävissä kaunis 
pyhä perhe tai Maria, budd
halaisilla feeniks-lintu.

Ensimmäiseksi kirkkoon 
saapui suuri joukko pikku
lapsia, laskin heitä olleen n. 
150. He istuivat kirkon edes
sä muutaman ’’isosen” valvo
mina, ja olivat m eikäläisit
täin ajatellen huomattavan 
kilttejä. Aluksi pappi selitti 
heille m essun sisältöä, ja 
viittilöi päälakeensa, josta 
lopultakin ymmärsin oleva- 
ni oikeassa messussa. Sitten 
soi kirkonkello, ja kovaa soi- 
kin. Ilmeisesti sen kutsuma
na kirkkoon saapui nopeasti 
suuri joukko pääasiassa aika 
nuoria ihmisiä, jotka täytti
vät sen ääriään myöten. Istu
m apaikkoja oli ehkä 500- 
600. Kirkon täytyttyä ku

mistettiin myös peräosassa 
olevaa suurta rum pua, il
meisesti messun alkuhetken 
merkiksi.

Messu alkoi. Vanhahkol
la, valkotukkaisella papilla 
oli avustajinaan kuusi kau
niisti puettua messupoikaa, 
jotka suorittivat tehtävänsä 
sotilaallisen täsmällisesti. 
Papin istuin oli alttarisei- 
nään upotetun tabernaakke- 
lin alla. Tabernaakkelin ovi 
oli kalan muotoinen. Hyvin 
abstrakti alttaritaulu esitti 
Pyhää Kirjaa. Seinustoilla 
oli patsaat, jo issa toisessa 
Jeesus kuvattiin Marian, toi
sessa Joosefin kanssa. Pyhien 
sädekehät loistivat neonva
losta. M essu eteni vauhdilla, 
tuhkaristin ja kom muunion 
jakoa varten papille tuli har- 
m aakaapuisia m iespuolisia 
avustajia. Kirkkokansa tiesi 
täsmälleen, miten tuli mene
tellä, jotta satapäinen jouk
ko saisi ensin tuhkan ja myö
hem m in Kristuksen ruu
miin viivytyksittä. Kristuk
sen verta ei jaettu. Pitkien 
puheosuuksien aikana (jois
ta en ymmärtänyt yhtäkään 
sanaa) ehti seurata m uita 
osallistujia. Istuin lasten 
joukossa, koska olin tullut 
aikaisin ja  asettunut heille 
tarkoitettuun kirkon osaan. 
Isoset pitivät tiukkaa järjes
tystä, johon  oli m ahdolli
suuksiakin, koska pikku pi- 
kisilm ät olivat selvästi suo
malaislapsia rauhallisempia. 
Ennen m essua oli pihalla 
pelattu jalkapalloa, ja sen ai
heuttam a meteli oli korvia 
huumaavaa. Ehkä se olikin 
hyvä tapa purkaa liikaenergi- 
aa?

M essun kaava oli luon
nollisesti sam a kuin Suo
messa, joten tiesin aina, mis
sä mentiin. M itään messu- 
kirjoja ei ollut käytettävissä. 
Lauluja laulettiin useita, 
vietnamilaiset tuntuvat (ku
ten Suom essakin) olevan 
m usikaalisia. Pikkulapset 
osallistuivat lauluun voi
makkaasti.

Kun tuli tuhkan vuoro, 
se ripotettiin päälaelle, hius
ten joukkoon, eikä se hotel
liin palatessa näkynyt (Kii
nassa risti tehtiin otsaan, ja 
lähti kokonaan vasta huolel
lisessa pesussa).

Pian messu päättyi, ja 
suuri ihmisjoukko virtasi lä- 
hikaduille. Pikkulapset pää
sivät ujoudestaan, ja halusi
vat kaikki (siltä ainakin tun
tui) sanoa ulkomaalaiselle 
"H elou” ja myös koskettaa 
käsivartta. Taas olin saanut 
kokem uksen kirkkomme 
yleismaailmallisuudesta!

M a rk k u  V äh ä talo
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Luettua

I helgonens värid
Det har nyligen kömmit ut en verkligt trevlig helgonbok för barn. Det är inte en bok avsedd för 
undervisning utan för nöjesläsning. Författaren berättar om 15 helgon för vilka hon reserverat 
ungefär 4 sidor per helgon, en är en helsidesbild. Helgonen är frän olika tider allt frän 300- 
talets N ikolaus, Lucia Och M artin tili 1900talets M axim ilian Kolbe och den saliga M oder 
Teresa av Calcutta. Berättelserna är välskrivna, fartfyllda och ofta spännande. Hon häller sig icke 
strikt tili de gamla legenderna och ibland tycker jag att de hade blivit ännu bättre ifall hon gjort 
det. Men även sä här är den mycket trevlig. Illustrationerna är ocksâ lyckade. Boken är ett lyckat 
exempel pä samarbete mellan ett förlag. Libris, och Katolska Pedagogiska Näm nden i Sverige.

Det är en bok som jag varmt rekommenderar som kommunionsgäva ät läsande barn. Vid 
manadsskiftet fanns den pä Akademiska bokhandeln. (Den har ocksâ kömmit ut pâ finska i 
sam m a utstyrsel.)

Igoncns
Marianne Kvist: Se 

upp i Calcutta 

St.Eriks bok förlag.

Anna Duner: I helgonens vârld. Libris- KPN. 17 euro i Kateketiska centret.

Se upp i Calcutta
St. Eriks bokförlag har igen gett ut en trevlig, intressant och givande ungdomsro- 

man. Den heter Se upp i Calcutta och handlar i huvudsak om en ung svensk flicka 
som genast när hon blivit student far till Calcutta för att arbeta nagra m änader 
som Volontär i Moder Teresas kloster. Boken bygger pa föTfattarinnans egna etfa- 
renheter och känns mycket äkta. Kulturchockerna, det förfärliga eländet i Calcut
ta, det tunga och ovana arbetet, men ocksâ vänskapsbanden som  knyts m ellan 
volontärerna frän olika länder, kommer väl och naturligt fram.

Ett sidotema berättar om en flicka frän Kerala, vilken samtidigt som svenskan 
kommer tili Calcutta för att bli novis i klostret. Dessa flickors vägar korsas genom 
att de tidvis arbetar pä samma avdelningar och även här uppstär en varm vänskap 
som ger den svenska flickan en djupare förstäelse för Indiens och dess invänares 
problem. En kärlekshistoria som  har hopp om en fortsatt utveckling ger berättel- 
sen en liten förgyllning.

Boken ger en trevlig och uppiggande läsupplevelse.
M ä rta  A m in o ff

Perspektiivi

Jotkut vielä keskustelevat. 
Jotkut valmistavat juom at 
ja  välipalat niin, että niitä 
voisi helposti löytää. Valot 
sammuvat. Koko tarina al
kaa vyöryä nopeasti. Ensin 
tuska jossakin puutarhassa. 
Yksin. Sitten tulevat muut 
ihmiset. Alkaa väkivaltai
nen ja brutaali ihmisen tu
hoam inen.

H änet vangittiin, tuo
mittiin, ruhjottiin, lävistet
tiin, lyötiin hengiltä. Veri 
valuu. Kärsimys. Salissa on 
hiljaisuus. Näytä siltä, ettei 
kukaan syö tai juo. Jossa- 
kiin kuuluu itkua. Joku 
huoahtaa ’’Jeesus” . Lopus
sa vilahtaa toivon valo. Sit
ten se loppui. Valot sytty
vät. Ihm iset nousevat ja 
suuntaavat ulos. M elkein

kukaan ei puhu. Jotkut 
kuiskaavat toisilleen.

Voidaan kysyä, oliko se 
väkivaltainen elokuva - 
koska juuri elokuvasta olen 
kertonut? Tietysti se oli vä
kivaltainen. M utta sellai
nen oli Jeesuksen viimei
nen taival. O liko pakko 
näyttää kaikki? En tiedä.

M utta tiedän sen, että 
jos joku katsoo tämän elo
kuvan uskon silmin, hän 
pystyy hedelmällisesti mie- 
tiskelemään sitä suurta ta
pahtum aa ja  salaisuutta, 
joka tapahtui Jeesuksessa: 
m eidän pelastustam me. 
En aio verrata elokuvaa

Kristul<sen kärsimys
m uihin väkivaltaisiin elo
kuviin, koska sen ovat teh
neet jo muut eri paikoissa.

H aluaisin pysähtyä tä
hän. Tästä aiheesta nimit
täin kertoo m eidän us
komme. Hän, Jeesus, vuo
datti verensä m eidän puo
lestamme. Veren vuodatta
minen on aina väkivaltais
ta. Voi olla, että olemme 
jo liian tottuneita ristiin ja 
mieheen, joka sille naulit
tiin. Voi olla, ettemme 
enää tajua, kuinka paljon 
piti kärsiä ennen kuin jou
tui ristille ja kuinka paljon 
piti kärsiä itse ristillä.

U seim m iten olemm e

kiitollisia siitä, mitä Jeesus 
teki meidän puolestamme. 
M utta emme pysähdy 
m iettim ään H änen kärsi- 
m änsä tuskan kokonais
määrää. Voi olla, että olem
me tottuneet siihen kaunis
teltuun ruum iiseen, joka 
on naulittu ristille. Taitees
sa Jeesus on harvoin veren 
peitossa. M utta vaikka tai
teilija olisi tiennytkin, mil
laisia ”työvälineitä” ruoski
misessa käytettiin, vain har
voin se on  näkyvissä. Esi
merkin vuoksi kannattaa 
käydä täällä: h t tp :/ /  
h om e.co m cast.n et/~ v an - 
w yhe/ trial.htm .

M utta Jeesus kärsi, hän 
kärsi kam alan kidutuksen 
ja kuoleman. Kun joku nä
kee niin reaalisesti toteute
tun ruoskim isen elokuvas
sa, hän voi huutaa ”se on 
kam ala” , m utta hän voi 
myös kuiskata ’’Jeesus” . 
(Flagellation (englanniksi): 
w w w .new advent.org/cat- 
h en /06092a .h tm ).

Siirtäkääm m e ajatukset 
nyt Torinoon, kaupunkiin, 
jossa Torinon käärinliinaa 
säilytetään. M eidän ei ole 
pakko uskoa sen aitouteen. 
Kuitenkin se voi auttaa 
meitä ym m ärtäm ään sitä, 
mitä evankeliumien kerto-
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Lukijoilta

Mitä katolilaisuus 
merkitsee minulle?
Tätä kysymystä varm aan 
moni muukin miettii silloin 
tällöin, m inulle itselleni se 
on  kaikki, ja se alkaa siitä, 
kun m inut pyhässä kasteessa 
on  otettu Jum alan  suuren 
perheen jäseneksi. Kun mi
nut sitten aikuisiällä Jum a
lan suuresta armosta otettiin 
katoliseen kirkkoon, moni, 
hyvin m oni on kysynyt, mik
si juuri katolilaisuus?

Siihen on ollut aiemmin 
vaikea vastata. O len vastan
nut, että katolisessa kirkossa 
on  jo tain  kaunista, kotain 
sellaista, joka m inua veti 
puoleensa. N äinhän  katoli
sessa kirkossa on.

Se kaunis, joka puoleen
sa on  vetänyt, on elävä Jee
sus, vapahtajamme, ystäväm
me, tukemme, turvamme.

O m alla kohdallani on 
viime vuosina elämä rajusti 
heitellyt. V ähän ajan sisällä 
olen kolme rakkaintani me
nettänyt. Kuolem a on vie
raillut. O m a vakava sairastu- 
m iseni, jo lloin  pahim m il
laan oli vaara, että om akin 
elämä päättyy. Kaikissa näis
sä tuskan herkissä on usko 
ollut kantava voima.

O n ollut tilanteita, jol
loin ei ole jaksanut kuin us
kontunnustuksen, Isä mei
dän -rukouksen, Terve Ma
ria -rukouksen. Ne ovat kui
tenkin olleet kuin suunnan
näyttäjiä tuskasta valoon, 
niin kuin lukem attomille 
sukupolville ennen minua.

Nyt, kun olen vähän pa
remmassa kunnossa, ja teen 
muusikontöitä, aina lähties
säni juttelen kotona hetken 
Jeesukselle kotialttarin ääres
sä. Sitten ristinm erkki ja 
matkaan.

Eräs katolinen hengelli
nen mietiskelykirja sanoo: 
“Katolilaisuus ei ole kuin 
hattu, joka heitetään hattu- 
hyllylle.” Se ei ole sitä. M inä 
olen katolilainen, katolilai
suus on minussa, päästä var
paisiin, täältä ikuisuuksiin. 
Saan olla onnellinen ja iloi
nen, nöyrästi ”ylpeä” siitä, 
että olen katolilainen.

V eli-Jaakko  F rantzi 

Pyhän Olavin seurakunta

Lukijoilta

Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimi
tukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori mer
kitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoi
daan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kidoitta- 
jän nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oike
uden mielipiteiden lyhentämiseen.

Ilmoitus - Information
Helsingin katolisen hiippakunnan tuke
miseksi taloudellisesti jokainen meistä 
voi aina osallistua om in voimin autta
maan ensisijaisesti om aa seurakuntaam
me. Tulevaisuudessa Pyhän Marian kirk
ko jäljestää itämaisen ja aasialaisen ruu
an myyntipäiviä rahan keräämiseksi. 
Tänä vuonna 2004 se järjestetään kaksi 
kertaa: ensim m äinen kerta pidetään 
Pyhän M arian seurakuntasalissa 9. tou
kokuuta klo 11.00-15.00, ja  toinen 
kerta tulevana syksynä. Kerätyt rahat 
käytetään kirkkomme omiin menoihin 
mm. tabernaakkelin hankkimiseen, eri
laisten remonttien sekä sisarten ja uusi
en pappiskandidaattien tukemiseen. 
Tulkaa mukaan auttamaan om aa kirk
koamme. Kysymyksistä tai yksityiskoh
dista sekä rakentavista ideoista pyyde
tään ottam aan yhteyttä rouva M aria 
Oanhiin, osoite:

To support the Catholic Diocese o f 
Helsinki, everyone is invited to partici
pate in the task o f helping our own 
parish in the first place. St. Mary’s pa
rish is presently organizing Eastern and 
Asian food sales. The first food sale will 
take place on  Sunday May 9th firom 1 
lam until 3pm (in the parish hall after 
mass). The second occasion will be in 
the autumn. The funds raised on these 
food sales will be used for church ex
penses, for example the new tabernac
le, building reparations, the support o f 
religious sisters and new candidates to 
the priesthood. Please participate for 
the good o f our parish. Ifyou have 
questions or wonder about the details, 
please contact M rs. M aria O anh. We 
also welcome new ideas!

Her address is:

Maria Nguyen Oanh 
Soukankuja 9 B 7 
02360 Espoo 
puh. 09-8024123

THÔNG BÁO

Nhäm myc dich göp phân xây di^ig Dja Phân Công Giâo Helsinki. 
D$c biçt vè m$t tài chânh, môi nguöi chûng ta dèu cô thé dong 
gôp công sût và giûp dd tritôc tiên giâo xûr minh dang à. Nhà 
thôr Maria së tô chût câc buôi bân hàng và thût àn dông phUông 
Châu Ä trong tuüng lai dé quyên gôp tièn gây quÿ. Nâm nay 2004 
sé tô chût 2 lân trong nâm: lân thûT nhât ngày 09.05 sau thânh 
lé sé bân tir lue 11.00- 15.00 gid t î nhà su* Maria và lân thû" 2 
trong thâng 9. Sô tiên thu duTçic sé dành cho viçc mua dèn 
nén hay sua chCra nhà thà hay giûp dô câc tu sî nam nû'... Xin qûy 
v| nhift tlnh ùng h$! M<?i viçc thâc mâc và chi tiét cOng nhuT dông 
gôp y kién xin liên lac Cô Oanh theo dia chl sau dây:
To: Maria Nguyén Oanh 
Soukankuja 9 b 7 
02360 Espoo 
Puh; 09 8024123

m usten m ukaisissa kidu
tuksissa on  tapahtunut. 
Voim me nähdä Kristuksen 
pään. Sille asetettiin kruu
nu orjantappurapuusta. 
Siitä jäi selvä jälki myös 
käärinliinaan. O tsalta voi 
laskea 13 piikinjälkeä, ta
kana 20. Koska pään sivut 
eivät ole näkyvissä jotkut 
arvioivat, että jälkiä voisi 
olla noin 50. Kun katsoo 
koko ruumista, joka sekin 
on jättänyt jälkensä käärin
liinaan, voimme nähdä jäl
kiä, jotka ovat peräisin 
noin 120:sta roomalaisella 
lyijy- tai luupainoisella, 
kolm ihaaraisella ruoskalla 
tehdystä iskusta. Iskuhaa- 
vojen jälkiä on 360.

Jo tkut laskevat koko 
ruumiissa olevan noin 700

haavaa. Juutalaisten tavan 
muukaan iskuja pitäisi olla 
39 (40-1), mutta tämä 
ruoskinta oli roomalainen 
eli sitä jatkettiin pyörtymi
seen asti eikä iskuja siten 
laskettu. Pilatushan halusi 
vapauttaa Jeesuksen. Tästä 
syystä hän halusi antaa vain 
tavallisen kurituksen (vrt. 
Luuk. 23, 16) ja päästää 
Jeesuksen sitten vapaaksi. 
Käärinliinasta näkyy kui
tenkin, että henkilö, joka 
jo  oli kärsinyt tavallinen 
kurituksen, ei päässyt va
paaksi. Hänet ristiinnaulit
tiin. Polvessa voi nähdä 
suuren ruhjevamman, joka 
selitetään kaatumisella. 
Voim m e lukea Raam atus
ta, että Sim on Kyreneläi
nen joutui kantamaan Jee

suksen ristiä. Syytä ei ker
rota, mutta voimme sen 
hyvin kuvitella: Jeesuksen 
voim at alkoivat ehtyä. So
tilaan, joka oli vastuussa 
siitä, että Jeesus saapuisi 
Golgatalle elossa, oli pak
ko keksiä jotakin. Ristiin
naulitsem isen jäljistä ja 
haavasta oikeassa kyljessä ei 
tarvitse paljon kertoa. Li
sää tietoa käärinliinasta on 
esimerkiksi täällä; 
w w w .s e k l . f i / j s / a j a s s a /  
shroudtr.htm sekä 
h ttp ;/ /  v a sta u s .n e t/lu k u / 
p age .p h p ?sh o w = 2 6 & .y k - 
si=y&.idkat=135 .

O liko Jeesuksen Kris
tuksen kuolema väkivaltai
nen? Oli. Minusta on myös 
hyvä muistaa, että se oli vä
kivaltainen. Jeesus vuodat

ti verensä m eidän puoles
tamme. Täm ä tapahtum a 
yhdistää meitä ristin puun 
alla. Historiassamme voim
me nähdä, kuinka suuret 
onnettom uudet (sekä 
luonnolliset että muut) 
voivat yhdistää ihmisiä ru
koilemaan.

Jeesuksen kärsimyksessä 
todistamme suuren onnet
tom uuden historiaa; Jum a
la ja  ihm inen törmäävät. 
M utta tässä törmäyksessä 
Jum ala ottaa seuraukset it
selleen. N iin Hän pelastaa 
meidät. Nyt me ihmiset 
voim m e itkeä ja yhdistyä 
rukouksessa Hänen ristinsä 
alla. Tietysti sen takaa nou
see jo meidän ilomme, ai
van niin kuin aurinko nou
see pim eän yön jälkeen.

Hän valaisee m eidän it
kumm e om alla ylösnou
semuksellaan. Herra voitti 
kuolem an.

Zdzislaw  H u b e r  S C J
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Ajassa

Hänen pyhyytensä 
paavi Johannes Paavali II:n

Urbi et Orbi -viesti
Pääsiäissunnuntaina, huhtikuun 11. päivänä 2004

1. ”Resurrexit, alleluia -  Hän on noussut 
kuolleista, halleluja!”

Tänäkin vuonna tuo iloa täynnä ole
va pääsiäisen julistus, joka kaikui voi
makkaana viime yön vigiliassa, vahvistaa 
toivoamme.

’’Miksi etsitte elävää kuolleiden joukos
ta  ̂ Ei hän ole täällä, hän on noussut kuol 
leista” (Luuk. 24:5-6).

N äin enkeli rohkaisee naisia, jotka 
ovat kiirehtineet haudalle. Näillä sa
noilla pääsiäisliturgia toistaa meille, kol
mannen vuosituhannen miehille ja nai
sille: Kristus nousi kuolleista, hän elää 
meidän keskellämme!

Hänen nimensä on nyt ’’Elävä”, eikä 
kuolemalla ole enää valtaa häneen (vrt. 
Room. 6:9).

2. Resurrexit! Tänään sinä, ihmissuvun 
Lunastaja, nouset voittajana haudasta. 
Sinä tarjoat meille, kovin monien uh
kaavien varjojen ahdistamille, ilon ja 
rauhan toivotuksesi. Sinun puoleesi, 
Kristus, meidän elämämme ja oppaam
me, kääntyvät ne, joita levottomuus ja 
lohduttomuus piinaavat. He tekevät 
niin saadakseen kuulla sen toivon julis
tuksen, joka ei petä. Löytäköön ihmis
kunta sinusta, Herra, tänä kuolemasta 
saavuttamasi voiton päivänä rohkeutta 
solidaarisesti vastustaa sitä pahuutta, 
joka sitä vaivaa.

Löytäköön se erityisesti voimaa koh
data terrorismi, joka on epäinhimilli
nen ja surullista kyllä kasvava ilmiö. Ter
rorismi kieltää elämän ja tuo kovin 
monien työteliäiden ja rauhaa rakasta
vien ihmisten päivittäisen elämän kes
kelle ahdistusta ja epävarmuutta.

Valaiskoon viisautesi hyvän tahdon 
ihmisiä tarpeellisissa toimissa tätä vitsa

usta vastaan.

3. Nopeuttakoon kansallisten ja kan
sainvälisten instituutioiden toiminta ny
kyisten vaikeuksien yli pääsemistä. Edis
täköön se entistä tehokkaamman ja rau
hallisemman maailmanjärjestyksen saa
vuttamista.

Saakoot maailman johtajat vahvistus
ta ja tukea pyrkimyksissään ratkaista tyy
dyttävällä tavalla ne jatkuvat selkkauk
set, jotka aiheuttavat verenvuodatusta 
tietyillä Afrikan alueilla, Irakissa ja Py
hällä maalla.

Suo sinä, ainosyntyinen monien vel
jien joukossa, että kaikki itseään Abra
hamin lapsiksi kutsuvat löytäisivät uu
delleen veljeyden, joka heitä yhdistää ja 
joka herättää heissä yhteistyön ja rau
han suunnitelmia.

4. Kuunnelkaa te kaikki, jotka kannatta 
huolta ihmiskunnan tulevaisuudesta! 
Kuunnelkaa te hyvän tahdon ihmiset!

Antakoon koston houkutus tilaa roh
keudelle antaa anteeksi;

tehköön elämän ja rakkauden kult
tuuri tyhjäksi kuoleman logiikan;

palatkoon luottarnus jälleen kerran 
elävöittämään kansoja.

Mikäli tulevaisuutemme on yhteinen, 
on kaikkien tehtävä ja velvollisuus ra
kentaa sitä kärsivällisen ja uutteran kau
konäköisyyden avulla.

5. "Herra, kenen luo me menisimme?” 
Sinulla, joka olet voittanut kuoleman, 
vain sinulla ”on ikuisen elämän sanat” 
Ooh. 6:68).

Sinua kohti me nostamme luottavai
sesti rukouksemme: siitä tulee avun ja 
lohdutuksen pyyntö monien väkivallan

uhrien perheiden puolesta. Auta meitä 
työskentelemään lakkaamatta oikeuden
mukaisemman ja solidaarisemman maa
ilman puolesta, jonka sinä ylösnou
semuksellasi olet vihkinyt.

Tässä tehtävässä meidän vierellämme 
on hän, joka uskoi, että Herran antama 
lupaus on täyttyvä (vrt. Luuk. 1:45).

Autuas olet sinä, Maria, pääsiäisen 
hiljainen todistaja!
Sinä, ristiinnaulitun ja nyt ylös
nousseen äiti,
joka tuskan ja kuoleman hetkellä 
pidit palamassa toivon liekkiä, 
opeta myös meitä olemaan 
tämän ohimenevän ajan epäsuh
tien keskellä
vakuuttuneita ja iloisia todistajia 
siitä iankaikkisesta elämän ja rak
kauden viestistä,
jonka ylösnoussut Lunastaja on 
tuonut maailmaan.

Pyhän isän sanat, jotka hän lausui Urbi 
et Orbi -siunauksen jälkeen:

Tänä vuonna, kalenterin onnellisen yh
teensattuman johdosta me lännen ja 
idän kristityt vietämme pyhää pääsiäis
juhlaa samana päivänä. Ilmaisen sydä
melliset terveiseni kaikille, erityisesti 
kunnioitetuille itäisten kirkkojen pat
riarkoille, piispoille ja uskoville.

Rukoilen ylösnoussutta Herraa, että 
me kaikki kastetut voisimme pian joka 
vuosi samana päivänä elää yhdessä uudes
taan tämän uskomme olennaisen juh
lan.

Surrexit Christus. Alleluia!


