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Toimitukselta

Rohkeus valita

Tässä numerossa:

Elämme aikaa, jolloin emme voi enää sokeasti

3 Uutisia: Kuulumisia hiippa-

luottaa ulkopuolelta tulevan tiedon ja ohjauksen paikkansapitävyyteen tai hyvyyteen. Kristus itse kutsuu meitä olemaan valveilla. Siksi
meidän on tehtävä päätöksiä elämässämme tietoisina kansalaisina ja kristittyinä.
Kirjoittajan suojeluspyhimys

Jumala kutsuu meitä pyhyyteen. Monet yhteiskunnalliset päätökset, monet kulttuurisidon-

naiset tavat, hyvien ystäviemmekin elämäntapa, saattavat viedä meitä kuitenkin aivan päinvastaiseen suuntaan - kauemmas Jumalasta,
kauemmas todellisesta Kodistamme.
Usko on lahja, josta meidän tulee aina kiittää Jumalaa. Miksi emme
siis huolehtisi siitä, että se, miten elämme ja millaisia ratkaisuja teemme, olisi sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Eikö tässä juuri ole
meidän kristillinen kutsumuksemme? Meidän on puolustettava totuutta silloinkin, kun ”muut” ovat eri mieltä ja pitävät meitä pilkkanaan.
Pyhä isä ei turhaan ole toistellut huudahdusta: ”Olkaa rohkeita!”.
Meidän on osattava näyttää tuo rohkeus oikealla tavalla. Meidän on
opittava elämään yhä lähempänä Jumalaa ja hyljeksittävä sitä, mikä
vie meitä kauemmas hänestä. Me emme saa hylätä maailmaa, koska
sinne meidät on lähetetty, vaan meidän on rukouksen, toiminnan ja

kunnasta, kirkosta ja muualta.
5 Oremus: Ruusukko rauhan puolesta. Paavin sanoma lähetyssunnuntaiksi.
6 Paimenelta: Piispan kolumni.
7 Tallinnassa uusi birgittalaisluostari: Kertomus Piritan luostarin avajaisista.
8 Hesykasmin hengessä:
Kirjailija Johannes Salmisen mietteitä.
10 Albertin palsta: Ajankohtaisia teemoja pilke silmäkulmassa.
11 Musiikin moraalisuudesta: Vaikuttaako musiikki moraalisuuteemme?
12 Besök i Gavernie.
13 Heliga äkta par: Lilla Teresas föräldrar på väg att
bli saligförklarade.
14 Kalenteri: Tapahtumia
hiippakunnassa, seurakunnissa ja katolisissa yhteisöissä.
16 Paavi Armeniassa: Ykseyden toiveita ilmassa?

pyhyyden esimerkin kautta yritettävä muuttaa sitä. Tässä tehtävässä
me tarvitsemme paljon Jumalan armoa, jota voimme ammentaa erityisesti ripistä ja pyhästä kommuuniosta. Uskon todeksi eläminen edellyttää, että arkipäivänkin valintoja tehdessämme tietoisesti noudatamme Jumalan tahtoa. Sitä meidän on osattava etsiä ja siihen tukeutua,

E NSI

NUMEROSSA MM :

Kuka oli paavi Pius X? Enkeleitä.
Harry Potterin todelliset kasvot (artikkelin piti olla tässä numerossa).

silloinkin, kun se tuntuu vaikealta.

JOEL, 8V.
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Uutisia
H IIPPAKUNNASTA

Rukoushetki rauhan puolesta Senaatintorilla
Helsingin senaatintorilla järjestettiin uskontokuntien välinen rukoushetki rauhan puolesta
tiistai-iltana 25.10. Katolisen kirkon sanoman tilaisuuteen toi oma piispamme Józef Wróbel
SCJ lukien lyhyehkön rukouksen suomeksi.
ZDZISLAW HUBER

Tilaisuuden ainoaksi puheeksi jäi valtioneuvos Harri
Holkerin vetoomus yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi maailmassa, toisten hyväksymiseksi sellaisina
kuin me olemme: “erilaisina, niin omassa maassamme kuin muualla”.
Rukoukset kaikuivat Holkerin puheen jälkeen myös
ruotsiksi, arabiaksi ja hepreaksi, kun evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon edustajien lisäksi vuoroon pääsivät Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan, juutalaisen seurakunnan ja Saalemseurakunnan edustajat.
Senaatintorille oli kokoontunut parisen tuhatta ihmistä kynttilöitä käsissään pitäen. Yleisön joukossa oli
mm. tasavallan presidentti puolisoineen. KATT

K IRKOSTA

Piispainsynodi Roomassa
Piispoja kaikkialta maailmasta on kokoontunut Roomaan keskustelemaan pyhän isän kanssa piispanviran hoitamisesta. Seuraavan puheen piti Kölnin arkkipiispa, kardinaali Joachim
Meisner 2.10.:
Uskon kriisi kirkossa on
ilmaus yhdestä kulttuurin suurimmista kriiseistä, mutta samalla seurausta itsesekularisaatiosta, johon kirkon elimet,
mukaan lukien ne, joiden
vastuulla on piispallisten
tehtävien hoitaminen,
ovat syyllisiä. Niiden piispojen luku ei ole vähäinen, jotka kieltäytyvät
näkemästä tilanteen vakavuutta; toiset taas tulkitsevat uskon ykseyden
murenemisen jännitteenä, jonka seurauksena
voidaan tulevaisuudessa
saavuttaa uusi synteesi,
ja näkevät tehtävänsä lähinnä eri mielipiteiden
”välittämisessä”.
Tällainen ymmärrys
piispan virasta on niin
hajanainen, ettei episkopaatti kärsi pelkästään
siitä auktoriteetin menettämisestä, joka tulee ul-

koapäin, vaan myös siitä,
joka - tahtomattamme johtuu sisältä tulevasta
auktoriteetista luopumisesta. Tämän seurauksena piispan pastoraalinen
tehtävä vähenee minimiin, pelkkään inhimilliseen uskovista välittämiseen, kohteliaaseen maalikkojen karismojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tällöin ymmärretään väärin piispanviran olemus, johon kuuluu
selkeä ja kiistaton oikeus
hallinnoida sekä oikeudenkäytön ulottuvuus.
Tästä analyysistä seuraa, että paimenten todistuksen on oltava vahva ja
autoritatiivinen. Piispa ei
enää voi olla hurskas yksittäinen uskova, vaan
hänen on oltava julkinen
todistaja. Hänen on kohdattava kirkollisen elämän ongelmat, ei vain pe-

lastaakseen itsensä, vaan
puolustaakseen uskoa,
korjatakseen virheitä ja
syventääkseen todellisuudentajua. Hän ei voi
erottautua uskon todellisuudesta yhteiskunnassa, vaan hänen täytyy
antaa todistus uskosta,
tunnustaen myös vaarat
ja vahingot.
Piispan valta uskon todistukseksi (testimonium
fidei) ei rajoitu saarnaamiseen. Hän on vastuussa myös opillisista päätöksistä, joita hän tekee
ennen kaikkea hallitusvaltansa nojalla ja jotka
vaativat sääntöjen säätämistä, oikaisemista ja oikeudenmukaisuutta. Potestas testandi saa täyttymyksen potestas iudicandissa. Niinpä piispat
eivät ole vain kutsuttuja
todistamaan, ravitsemaan ja hoitamaan us-
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koa, vaan myös toimimaan sen tuomarina, järjestämään sitä ja toteuttamaan sitä asianmukaisella tavalla. Mutta näin
ei käy täysin autonomisesti ja itsenäisesti; edellytyksenä on yksimielisyys paavin universaalin
lainsäädäntövallan kanssa. Näin tarkasteltuna
piispalla on tehtävä ja oikeus omassa hiippakunnassaan universaalia
opetusta seuraten arvostella, mikä uskosta keskusteltaessa on oikein ja
mikä väärin. Tämän Hengen johdattaman arvostelukyvyn perusteella piispa voi palvella kirkkoa
oikeutta tuovana ja valaisevana uskon voimana.
Tästä hän löytää myös
vahvistuksen: ”Missä
piispa on, siellä on myös
kirkko.” KATT/VIS
3

U UTISIA

Paavi vieraili
Aasiassa
Paavi Johannes Paavali II vieraili 22.-27. syyskuuta keskiaasialaisessa
Kasakstanissa ja Kaspianmeren länsirannalla
Armeniassa. 15-miljoonaisessa Kazakstanissa,
jossa katolilaisia on vain
vähän yli prosentti väestöstä, pyhä isä valoi uskoviin evankelisoimisen
henkeä, kun taas Armeniassa hänen tavoitteenaan oli vahvistaa katolisen kirkon ja Armenian
itsenäisen apostolisen
kirkon välisiä suhteita.
Armenian nelimiljoonaisesta väestöstä katolilaisia on hieman alle 4%.
Molemmissa maissa
paavi lohdutti ihmisiä,
jotka kärsivät tai ovat
kärsineet historian suurissa vainoissa, kommunismin aikaisissa loukkauksissa tai nykyisessä taloudellisessa ahdingossa.
Paavi tuomitsi puheissaan myös terrorismin ja
kehotti harkintaan sotilaallisissa vastaiskuissa.
Hän korosti myös, ettei
kirkko ole minkäänlaisessa sodassa ”autenttista
islamia” vastaan. KATT/
CNS/VIS

Uusi pyhimyskalenteri ilmestynyt
35 vuoden työn tuloksena
ilmestyi Vatikaanissa lokakuun alussa uusi Martyrologium Romanum eli
kirkon virallinen pyhimyskalenteri. Siihen on
kerätty kaikki pyhät, autuaat, marttyyrit ja enkelit, joita kirkko erityisesti muistaa liturgiassaan
vuoden eri päivinä. Martyrologium sisältää peräti 6.538 pyhimystä, joita
kirkko virallisesti kunni4

oittaa yleisellä tai paikallisella tasolla. 773-sivuisessä kalenterissa jokaisesta pyhimyksestä on
kerrottu nimi, bibliografiset tiedot, lyhyt elämänkuvaus ja keskeiset hyveet.
Uuden pyhimyskalenterin julkaiseminen oli
tullut välttämättömäksi,
koska edellisen painoksen (1956) jälkeen on julistettu yli 2000 uutta
autuasta tai pyhää. Samalla pyhimyskalenterista poistettiin joitakin pyhimyksiä, joiden historiallisuudesta ei ole päästy
varmuuteen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, ettei
sellaistenkin pyhimysten
puoleen voisi kääntyä yksityisissä esirukouspyynnöissä. Jumalanpalvelusja sakramenttikongregaation esimiehen, kardinaali Jorge Arturo Medina Estévezin mielestä uuden Martyrologiumin merkitys onkin
suurin juuri kirkon liturgian vietolle. KATT/KNA

Naisten diakonaattikoulutus
luvatonta
Kurssit, jotka suorasti tai
epäsuorasti näyttävät
valmistavan naisia diakoniksi vihkimistä varten,
tulee keskeyttää välittömästi. Näin sanotaan julkilausumassa, jonka kolme keskeistä kuurian
kardinaalia yhteisesti julkaisi syyskuun 17. päivänä. Syy kurssien keskeyttämiselle on se, ”ettei katolinen kirkko näe
mahdollisuutta” vihkiä
naisia diakoneiksi. Siksi
”ei ole sallittua toteuttaa
ohjelmia, jotka jollakin
tavoin pyrkivät valmistamaan naispuolisia kandidaatteja diakonin vihkimykseen”.

Kardinaalien uskotaan
perustavan näkemyksensä paavi Johannes Paavali II:n apostolisessa
kirjeessään Ordinatio sacerdotalis (1994) vahvistamaan pysyvään opetukseen, ettei kirkolla ole
oikeutta vihkiä naisia papeiksi. Perinteisen näkemyksen mukaan diakonaatti on papiksivihkimisen ensimmäinen vaihe
eikä sitä siten voi erottaa
niistä edellytyksistä, joita papiksivihkimisen
sakramentille on asetettu. KATT/CNS

Eläinsiirrännäisille varovainen ”kyllä”
Pyhä istuin on syyskuussa antamassaan lausunnossa antanut varovaisen
myönteisen vastauksen
kysymykseen, voiko elinsiirtoja tehdä eläimistä
ihmisiin. Vatikaani varoittaa lausunnossaan
kuitenkin selvästi, että
tällaisissa toimenpiteissä
tulee noudattaa suurinta
varovaisuutta niiden tuntemattomien riskien suhteen, joita eläintautien
mahdollinen leviäminen
ihmisiin saattaa aiheuttaa.
Tästä syystä Paavillinen elämän akatemia kehottaakin harkitsemaan
jonkinlaisen karanteenin
asettamista eläinsiirtopotilaille, ennen kuin he
voisivat palata normaaliin (erityisesti aviolliseen) elämään. Akatemian mielestä aivojen ohella mm. kivekset ja munasarjat pitäisi jättää siirtojen ulkopuolelle, koska ne
kuuluvat erottamasti ihmisen identiteettiin.
KATT/CNS
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Endast prästen får doppa
hostian
En tid sedan publicerades
det på nytt i Stockholms
Stiftsmeddelande Nordiska biskopskonferensens
bestämmelser angående
utdelande av kommunion
under båda gestalterna.
Det understryks att det
är katolsk tro att Kristus
är helt och hållet närvarande under varje gestalt
- Kristus kann inte delas.
Det innebär, skriver
Stockholms biskop Anders Arborelius, att den
som tar emot kommunion endast under brödets
gestalt tar emot precis
detsamma som den som
tar emot kommunionen
under båda gestalterna.
Det står varje katolik
fritt att besluta om hon
eller han vill ta emot
kommunionen under
båda gestalterna eller
inte.
Vad gäller så kallad intinktion, dvs. att doppa
hostian i kalken, framhåller biskopskonferensen
att detta är tillåtet. Det
får dock ske endast genom att prästen doppar
hostian i kalken och sedan lägger den på kommunikantens tunga. Biskoparna understryker att
under inga omständigheter får kommunikanten
själv doppa hostian i kalken. KATT/KM

M UUALTA

Parisuhdelaki
Eduskunta äänesti ns.
mustana perjantaina
28.9. parisuhdelain hyväksymisestä. Parisuhdelaki hyväksyttiin tasaväkisessa äänestyksessä äänin 99-84. Monijäsenisistä eduskuntaryhmistä lakia vastusti ykskantaan

Oremus

Paavi kutsuu
päivittäiseen
pyhän ruusukon rukoukseen rauhan
puolesta
Syyskuun 30. päivänä
viettämänsä piispainsynodin avajaismessun
päätteeksi pyhä isämme
Johannes Paavali II rukoili latinaksi työhuoneensa ikkunasta keskipäivän Angelus-rukouksen ja pyysi kaikkia rukoilemaan pyhää ruusukkoa maailmanrauhan
puolesta.
Muistutettuaan yleisöä
siitä, että “lokakuu on
kuukausi, jolloin kaikkein pyhintä Mariaa, pyhän ruusukon kuninga-

tarta, kunnioitetaan ,
hän sanoi: “Nykyisessä
kansainvälisessä tilanteessa kutsun kaikkia yksittäisiä ihmisiä, perheitä, yhteisöjä - rukoilemaan tätä mariaanista
rukousta rauhan puolesta, mahdollisuuksien mukaan päivittäin, jotta
maailma säästyisi terrorismin pahalta vitsaukselta.”
Viitaten Yhdysvaltoja
kohdanneeseen vihamielisyyteen paavi jatkoi:
“Syyskuun 11. päivä
muistetaan pimeänä päivänä ihmiskunnan historiassa. Sen edessä kirkko
yrittää olla uskollinen
profeetalliselle karismalleen muistuttamalla kaikkia ihmisiä heidän velvollisuudestaan rakentaa
ihmisperheelle rauhan tu-

levaisuutta. Varmasti on
niin, ettei rauhaa voi erottaa oikeudenmukaisuudesta, mutta sitä täytyy
ravita armeliaisuudella
ja rakkaudella.
“Emme voi unohtaa,
että juutalaiset, kristityt
ja muslimit palvovat Jumalaa ainoana Jumalana. Näillä kolmella uskonnolla on siksi kutsumus ykseyteen ja rauhaan. Sallikoon Jumala
kirkkonsa uskovien toimia rauhan tekijöinä, oikeudenmukaisuuden etsinnän ja väkivällan kieltämisen eturintamassa.
Rukoilkoon Neitsyt Maria, Rauhan Kuningatar,
koko ihmiskunnan puolesta niin, etteivät viha ja
kuolema koskaan saisi
viimeistä sanaa!”
KATT/VIS

Pyhän isän sanoma lähetyssunnuntaiksi 2001
Misericordias Domini in aeternum cantabo. (Ps. 89:2) [Minä laulan
ja ylistän alati Herran armoa.]
Rakkaat veljet
ja sisaret,
1. Syvästi iloiten vietimme pelastuksen suuren
juhlavuoden, suuren armon ajan koko kirkolle.
Kaikkien uskovien kokema jumalallinen armeliaisuus yllyttää meitä
muistelemaan kiitollisuudella mennyttä, elämään
voimallisesti nykyisyyttä

hyväksyttiin
vain Suomen kristillisdemokraatit, kun taas kaikki Vihreän liiton kansanedustajat olivat lakiesityksen takana. Monissa
piireissä pelätään, että
perheen aseman romuttaminen lainsäädäntöelimissä jatkuu. KATT

ja odottamaan luottavaisesti tulevaisuutta, vakuuttuneina siitä, että
”Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti”
(Hepr. 13:8) (vrt. Apostolinen kiertokirje Novo
Millennio ineunte, 1). Tämän toivon valaiseman,
tulevaisuuteen tähtäävän suuntautumisen on
oltava perusta kaikelle
kirkon toiminnalle tulevana vuosituhantena. Tämän sanoman tahdon
osoittaa jokaiselle katolilaiselle lähetyssunnuntaina, jota vietetään lokakuun 21. päivänä.
2. On todellakin aika
katsoa eteenpäin, katse
suunnattuna Jeesuksen
kasvoihin (vrt. Hepr.
12:2). Henki kutsuu meitä ”suuntaamaan katseemme tulevaisuuteen,
joka on edessämme”

(Novo Millennio ineunte,
3), todistamaan ja julistamaan Jeesuksesta, kiittämään ihmeistä, joita Herra on meille tehnyt: ”Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps.
89:2). Viime vuoden lähetyssunnuntain yhteydessä muistutin teitä, että
lähetystyöhön sitoutuminen syntyy hartaasta Jeesuksen elämän mietiskelystä. Jeesuksen Kristuksen elämää mietiskellyt
kristitty ei voi välttää
hänen vetovoimaansa
(vrt. Vita consecrata, 14)
ja olla sitoutumatta todistamaan uskostaan Kristukseen, ihmiskunnan
ainoaan Pelastajaan.
Herran kasvojen tutkiskelu johtaa opetuslapset
mietiskelemään oman ai... jatkuu sivulla 9 ...
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Rukouksen
apostolaatti
Lokakuu
Me rukoilemme, että kaikissa maissa arvostettaisiin eri
kansallisuusryhmien ja uskonnollisten vähemmistöjen
kulttuurisia ja henkisiä aarteita.
Me rukoilemme, että ensimmäisen helluntain kaltainen
lähetysinto syttyisi kolmannen kristillisen vuosituhannen alkaessa.

Böneapostolatet
Oktober
Vi ber, att man i alla länder
skall uppskatta de olika nationella och religiösa minoriteternas kulturella och andliga rikedomar.
Vi ber, att det i början av det
tredje årtusendet skulle
tändas en missionsiver lik
den första pingstens.

Sunnuntaiden
ja juhlapyhien
lukukappaleet
Sunnuntai 21.10. (I)
Kirkkovuoden 29. sunnuntai
Kolehti lähetystyön hyväksi
2. Moos. 17:8-13
Ps. 121: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 / 2
2. Tim. 3:14 - 4:2
Luuk. 18:1-8

Sunnuntai 28.10. (II)
Kirkkovuoden 30. sunnuntai
Siir. 35:15b-17, 20-22a
Ps. 34:2-3, 17-18, 19+23 /
7ab
2. Tim. 4:6-8, 16-18
Luuk. 18:9-14

Torstai 1.11.
Kaikkien pyhien juhla

Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6 / 6
1. Joh. 3:1-3
Matt 5:1-12a

Sunnuntai 4.11. (III)
Kirkkovuoden 31. sunnuntai
Viis. 11:23-12:2
Ps. 145:1-2, 8-9, 10-11,
13cd-14. Ks 1a
2. Tess. 1:11-2:2
Luuk. 19:1-10

5

Paimenelta

Demokratian arvo - arvojen demokratia
Demokratiasta on tullut itsestäänselvyys poliittisten järjestelmien joukossa. Sen arvo on siinä, että se turvaa kaikkien kansalaisten osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon.
kaikesta. Hän kykenee esimerkiksi tekemään lain, joka hyväksyy
raskauden keskeyttämisen tai ihmisen kloonaamisen. Mutta kristitylle se on aina kielletty, raskas rikkomus Jumalaa, Luojaa, ja ihmisen
arvoa vastaan. Tällainen näkemys
ei kuitenkaan ole mikään argumentti niille, jotka eivät usko. Kaikkia koskee silti kysymys: Mitä inhimillisen elämän arvosta ja pyhyydestä jää silloin jäljelle yhteiskunnan omatunnossa? Eikö tällöin leviä ajatustapa, että ne, jotka ovat
enemmistönä tai pitävät valtaa,
ovat aina myös oikeassa? Voidaanko estää, ettei tällainen enemmistö tee joskus päätöstä, jonka mukaan tiettyjen kriteerien perusteella kelvottomat ihmiset olisivat vailla oikeutta elämään, siis ilman mitään oikeuksia? Ihmiskunnalla on
jo kokemusta tästä: biologinen eugeniikka, kommunistiset gulagit,
natsien keskitysleirit, terrori-iskut
ovat kaikki merkkejä tuollaisesta
sivilisaatiosta. Kuinka paljon ihmiskunta joutuukaan maksamaan
tästä koulusta ja omatuntonsa uudesta löytämisestä?
Ihmisen on mahdollista äänestää
laista, joka hyväksyy homoseksuaalien parisuhteen. Mutta kristitylle,
joka uskoo Jumalaan, se on poikkeuksetta raskas rikkomus Jumalaa, Luojaa, ja ihmisen arvoa vastaan. Niille, jotka eivät usko, asia
ei ole ehkä yhtä yksinkertainen ja
selvä. Kukaan ei voi kuitenkaan

MAGNUS LÖFVING

Näin valtiota ei johda yksittäinen
valtaapitävä vaan kansan valitsemat edustajat (vrt. Johannes Paavali II: Kiertokirje Centesimus Annus, 46). Tällä tavoin kaikki kansalaiset ovat suoraan tai epäsuorasti myös vastuussa poliittis-yhteiskunnallisista ongelmista. Kuitenkin kovin helposti tuo demokraattis-poliittinen modus vivendi otetaan käyttöön myös eettisellä tasolla. Niinpä esitetään hyvin usein,
että yhteiskunnan oikeudellisen
järjestyksen lisäksi myös sen eettisen järjestyksen pitäisi vastata
enemmistön vakaumusta (Johannes Paavali II: Kiertokirje Evangelium vitae, 69).
Ihmisen on todellakin mahdollista äänestää kansanäänestyksessä
tai parlamentissa ja päättää siten
asioista. Herää kuitenkin kysymys,
voiko ja saako ihminen äänestää
kaikesta. Jotkut sosiaalifilosofit
väittävät, että kaikesta voidaan
sopia. Mutta ei vain humanistiseettinen ajattelu vaan elämä itsekin osoittaa, että on olemassa arvoja, joista ei voi äänestää. Ne ovat
tavallaan transsendenttejä, koska
niiden varaan rakentuvat yhteiskunnallisen järjestyksen pysyvät
perusperiaatteet. Näitä ovat esimerkiksi ihmisen arvo, ihmisoikeudet ja yhteinen hyvä, joka on yhteiskunnallisen elämän päämäärä,
koska se itse asiassa takaa koko
yhteiskunnan olemassaolon.
Ihmisen on mahdollista äänestää

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

välttää kysymystä siitä, mitä silloin
jää jäljelle avioliiton ja perheen
merkityksestä ja tarkoituksesta.
Herää myös toinen tärkeä kysymys:
Mitä tapahtuisi yhteiskunnalle, jos
enemmistö haluaisikin muodostaa
homoseksuaalisen parisuhteen?
Eikö sellaiset liitot silloin olisi pakko kieltää ja pakottaa ihmiset luonnolliseen avioliittoon ja perheen perustamiseen, jotta ihmiskunta säilyisi hengissä? Eikö ole niin, että
yksistään luonnolliset avioliitot ja
perheet pystyvät kantamaan täyden vastuun yhteiskunnasta ja yhteisestä hyvästä? Mitä silloin tapahtuu lapsille? Laki voi kieltää
adoption, muttei naisen inseminaatiota, jolloin hän voi saada lapsia.
Näin lakia kierretään jo Euroopassa ja homopari kasvattaa lapsia laillisesti (myös miehet voivat kiertää
adoptiokieltoa). Viime kädessä on
kysymys siitä, jos asian ilmaisee
teologisesti, että luonnonoikeus,
lopulta jumalallinen oikeus, kieltää
homoseksuaalisen parisuhteen.

Family - A Revolution for the Third Millennium
On the 100th anniversary of the birth of Blessed Josemaría Escrivá, the founder of Opus Dei.
An International Conference Organised by the European Training Centre (www.etc-net.org). Lord Hotel, Lönnrotinkatu 29,
Helsinki. Saturday, November 10th, 2001, 13:00-16:30. Payment at the entrance: 50 FIM (students 30 FIM, married couples
70 FIM). Registration by e-mail (info@etc-net.org) or tel. (09-611643), as soon as possible.

Programme
13:00 Family, Marriage and Education
Mrs. Eija-Riitta Korhola, Member of the European
Parliament
14:00 Fatherhood in a Changing Society
Prof. Max B. Torres, IESE Business School
15:00 Coffee break
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15:30 Woman Facing Today’s New Challenges
Prof. Janne Haaland Matlary, University of Oslo
16:30 Family and Matrimony in the Teaching of
Blessed Josemaría Escrivá
Rev. John Farrell Peternal, Doctor in Sacred
Theology
17:30 End of the conference
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Tallinnan uusi birgittalaisluostari vihittiin
Tallinnan Vallis Mariae (Marian laakso) -luostarin vihkiäisjuhlaa vietettiin lauantaina 15.9.
Luostarirakennusta on rakennettu viime vuoden puolelta, ja se valmistui aikataulun mukaisesti heinäkuun alussa. Suunnittelijana oli nuori virolainen arkkitehti. Töistä vastasi niin
ikään virolainen rakennusyhtiö, mutta valvojina oli työssä mukana myös italialaisia insinöörejä.
Luostarin vihkiäisjuhla, joka pidettiin valtavan suuren, Tallinnan
skyline’issa hyvin erottuvan luostarikirkon raunion sisällä, alkoi äiti
Tekla Famigliettin, birgittalaissisarten yleisabbedissan puheella,
jossa hän kävi läpi Tallinnan 600
vuotta sitten perustetun luostarin
vaiheet: kolmen hansakauppiaan
lahjoittamalle maalle luostaria
alettiin rakentaa 1405, ja sillä kerralla rakennustyö kesti n. 30 vuotta. Luostari toimi P. Birgitan säännön mukaisesti kaksoisluostarina,
jossa oli sekä munkkeja että nunnia. Se paloi 1500-luvun puolivälissä, ja lopullisesti toiminta lakkasi
1576, kun venäläiset jo toisen kerran ryöstivät luostarin, surmaten
tällä kerralla nunnat ja luostarista
turvaa hakeneet ympäristön asukkaat.
1980-luvun lopulla äiti Tekla alkoi tunnustella mahdollisuutta
aloittaa toiminta uudelleen Virossa. Uudelleen itsenäistyneessä Virossakaan tämä ei ollut aivan helppoa, sillä hankkeella oli myös vastustajansa. Lyhyen aikaa sisäministerinä toimineen Lagle Parekin avulla lupa kuitenkin saatiin,
ja neljä sisarta asettui juuri korjattuun Pyhän istuimen suurlähetystöön, johtajanaan Turussa aikaisemmin toiminut äiti Teresa Perciaccante. Äiti Teklan unelma oli
kuitenkin päästä mahdollisimman
lähelle vanhaa luostarirauniota, ja
hän yleensä toteuttaa unelmansa.
Raunio on kansallismuistomerkki,
eikä siihen saanut tehdä muutoksia. Sen viereinen tontti onnistuttiin kuitenkin ostamaan, ja vaikeuksien ja viivytysten jälkeen kohoaa tuolla tontilla 20 sisarelle suunniteltu, kaunis, vaalea luostarirakennus, jonka moderni kellotorni
näkyy iltavalaistuksessa kauas Piritalle. Luostarirakennuksessa on
tietenkin kappeli ja vieraskoti,
mutta myös avustuskeskus, jonka
toiminta on vielä ideointiasteella.

Vihkimisen suoritti aikaisempi
Viron apostolinen administraattori, arkkipiispa Erwin Ender. Kielinä käytettiin latinaa, viroa ja englantia. Rauniokirkon sisälle oli rakennettu tilapäinen baldakiini, jonka alla toimitettiin messu satapäiPETER GEBARA

Viron ex-presidentti Lennart Meri ja äiti
Tekla Famiglietti.

sen messukansan kuunnellessa.
Konselebrantteina olivat mm. Tallinnan ainoa vironkielinen pappi,
isä Vello sekä virolainen diakoni ja
mm. Turun, Tampereen ja Jyväskylän kirkkoherrat. Tekstin lukijoina toimivat birgittalaissisar Deborah (Roomassa toimiva virolainen)
ja Puolassa novisiaatin aloittanut
toinen virolainen sisar. Arvovieraina mukana olivat Viron presidentti Lennart Meri, pääministeri
Mart Laar ja katolinen kansanFIDES 16/2001

edustaja Tunne Kelam, joka piti
puheen valtion puolesta.
Sää oli edeltävinä päivinä ollut
erittäin sateinen ja myrskyinen;
niinpä oli pieni ihme, että tilaisuuden alkaessa sade lakkasi ja sen
kestäessä pilvet hajosivat ja aurinko tuli näkyviin. Vihkimismessun
jälkeen seurasi kappelin vihkiminen, mutta sinne mahtuivat vain
papisto ja sisaret. Monisatapäinen
osallistujajoukko muodosti vyön
luostarin ympärille, ja odotti siunaamisen loppua päästäkseen sitten itse tutustumaan luostariin.
Pääsystä sisään suorastaan tapeltiin, ja sisälle päästyä todettiin, että
odotus oli kannattanut: uusi luostari on sekä kaunis että harras.
Suomea vihkiäisjuhlassa edustivat, paitsi em. kirkkoherrat, pikkubussillinen turkulaisia katolilaisia,
pääasiassa Birgittalaissisarten ystävät ry:n jäseniä. Yhdistyksen
edustajat luovuttivat äiti Teresalle
yhdistyksen lahjan. Myös suomalaiset birgittalaisjärjestön maallikko-oblaatit (Turusta, Helsingistä,
Tampereelta) antoivat oman lahjansa. Sisaria Turusta ja Helsingistä oli tietenkin mukana.
Illalla sisaret tarjoilivat buffet-illallisen kutsuvieraille. Kulttuuriministeriön edustaja luovutti valtion lahjana maalauksen nimeltä
“Valaistu ikkuna”, ja toivoi puheessaan, että luostarin valoisien ikkunoiden takana olisi aina ihminen,
joka vastaanottaa kärsivän lähimmäisen. Vastauspuheessaan äiti
Tekla vakuutti, että näin olisi. Juhlasta poistuessani näin sisarten
tehneen vanhaan luostariin johtavan ulkotulien käytävän. Samanlaiset tulet täplittivät raunion seiniä ja kaari-ikkunoiden aukkoja.
Yössä loisti myös uusi, valaistu kellotorni, huipullaan risti.
MARKKU VÄHÄTALO
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Hesykasmin hengessä
Käsite hesykasmi tulee kreikankielisestä sanasta hesykhia, joka merkitsee lepoa ja hiljaisuutta. Kääntyminen sisäänpäin olikin aivan oikein hesykastisen liikkeen ratkaiseva tunnusmerkki, joka Bysantin viimeisenä voimannäytteenä levisi 1300-luvulla.
Historiallista painoa tämä uskonnollinen lataus sai ennen kaikkea
siitä, että se sai alaa myös Venäjällä ja löi leimansa muun muassa
Rubleviin ja muihin suuriin ikonimaalareihin. Samat hengelliset resurssit auttoivat Venäjän kirkkoa
selviytymään sekä mongoleista että
marxisteista. Jeesus-rukous salaisena aseena se on selviytynyt surmanloukusta toisensa jälkeen.
Ortodoksisen luostarielämän nykyinen renessanssi, Optina Pustysta Athokseen, on huomattavalta
osalta hesykastien aikaansaannosta, aivan kuin ikivanha lähde avautuisi uudestaan ja saisi maaperän
taas viheriöimään.
Minne luostarien ulkopuolella
oleva Venäjä lopulta on menossa,
sitä ei kukaan osaa sanoa. Rainer
Maria Rilke on korkealentoisesti
puhunut “Jumalan sydämen viimeisestä salaisimmasta kammiosta”. Mutta sellaisista käsitteistä
kuin “Pyhä Venäjä” ja “Venäjän
idea” tulee helposti tyhjää sanahelinää. Kuuluisassa kirjeessä Gogolille vastustaa Vissarion Belinski
kiivaasti väitettä, että venäläiset
olisivat maailman uskonnollisin
kansa. Päinvastoin, he ovat kaikki
synnynnäisiä ateisteja, kyvyttömiä
minkäänlaiseen mystiseen haltioitumiseen!
Ortodoksian erityinen Akilleen
kantapää on Bysantin ajoista saakka ollut alituinen kiusaus olla valtiolle mieliksi, antaa hengellisen ja
maallisen vallan sulautua yhteen.
Paavien ja keisarien välisellä köydenvedolla on harvoja itäisiä vastineita. Päinvastoin, kirkko oli surkeasti riippuvainen poliisin tuesta,
kun sen piti lopettaa 1600-luvun
skisma, eikä Pietari Suuri aikaillut
sen muuttamisessa virastoksi muiden joukossa.
Kylissä pappien nähtiin toimivan
eräänlaisina tsaarin agentteina,
jotka olivat valmiita nostamaan
metelin heti, kun jotain epäilyttävää ilmaantui - tuhoisin seurauksin heidän moraaliselle arvovallal8

leen.
Sitten seurasivat punaisen terrorin vuodet ja muuttivat kaiken. Hovin ja armeijan entisestä suosikista tuli paarialuokka, joka tuomittiin varjoelämään kaukana neuvostoelämän laitamilla. Vastoin kaikkia odotuksia alennus vapautti uskovissa kuitenkin piileviä energialähteitä; he saivat voimia juuri siitä, että heiltä oli riistetty maallinen painolastinsa. Heidän sitkeytensä kuuluu aikamme suuriin ihmeisiin.
Mutta mitä ortodoksikirkko aikoo
tänään tehdä tälle kalliisti hanki-

tulle hengelliselle pääomalle? Uuden vuosituhannen Venäjällä uskonto on ehkä perustuksiaan myöten pirstoutuneen kansan ainoa yhteinen nimittäjä. Mutta siinä on
myös uhka. Mitä selvemmin ortodoksia samastuu valtioon ja kansakuntaan, sitä suuremmaksi kasvaa
riski, että se alkaa kulkea uuden
herrakastin asialla. Serbia on valmis esimerkki. Valamon kelloja
soittava Putin ei symbolisoi vain
Venäjää, joka uskaltaa taas myöntää uskonnollisen perintönsä, hän
edustaa myös hallitsijan tahtoa,
joka Venäjän historiassa aina on
yhtä pahaenteinen.
Tässäkään tilanteessa ei pidä sivuuttaa hesykastisen perinteen arvoa, kritisoitiinpa sen puutteellista sosiaalista valmiutta miten paljon tahansa. Ihmisille, jotka idäsFIDES 16/2001

säkin elävät keskellä jatkuvaa mediakohinaa, teknologisten ja kaupallisten arvostusten yhä kovemmassa puristuksessa, tulee hiljaisuudesta jonkun Gregorios Palamasin edustamassa mielessä korvaamaton tie sisäiseen vapauteen. Se
on hiljaisuutta, joka on jättänyt
sanat taakseen, nämä sanat, jotka
meidän aikamme on lopullisesti
tahrannut ja vääristänyt.
Mysteerin tulkinta jää avoimeksi, hengessä, jonka jo 300-luvulla
tapaamme jossain Gregorios Nyssalaisessa mutta jonka nykyään
tunnemme myös jossain Wittgensteinin kaltaisessa filosofissa. “Sillä se mitä etsimme”, Gregorios sanoo, “on kaiken tiedon tuolla puolen, käsittämättömyyden pimeyden
meistä täysin erottamana.”
Nykyään meidän on helppo uskotella itsellemme että uusin uusi on
parasta. Myös kirkot lankeavat ansaan ja sallivat saman kulutusajattelun johtaa ”uudistuksiaan”. Mutta mitä kiihkeämmin muoti vaihtelee ja ismit kieppuvat, sitä voimakkaammaksi kasvaa jatkuvuuden tarpeemme, sitä korvaamattomammaksi tulee juuri pysyvyys
inhimillisenä ja uskonnollisena arvona. Ja ennen kaikkea kultissa,
liturgisessa elämässä, on tässä suuri koetinkivemme.
Laajentuakseen myös sisäisessä
mielessä huomispäivän Euroopan
on otettava täysin vastaan myös ortodoksinen hengellisyys, jolla Bysantin kautta on jo juurensa syvällä Euroopan kamarassa. Maanosamme on kunnolla varustautunut tulevaisuutta varten vasta, kun
itä ja länsi saavat molemminpuolisesti hedelmöittää toisiaan.
JOHANNES SALMINEN
Puheesta Ortodoksisen Kulttuurin Säätiön juhlaseminaarissa
28.9.2001. Suom. Rauno Ekholm.

A RTIKKELEITA
... jatkoa sivulta 5 ...
kamme ihmisten kasvoja: Herra
itse asiassa identifioi itsensä ”veljistä vähäisimpien” (vrt. Matt.
25:40, 45) kanssa. Jeesuksen, ”ensimmäisen ja suurimman evankelisoijan” (Evangelii nuntiandi, 7),
mietiskely muuttaa meidätkin
evankelisoijiksi. Sen avulla me tulemme tietoisiksi hänen toiveestaan antaa iankaikkinen elämä
niille, jotka Isä on uskonut hänelle
(vrt. Joh. 17:2). Jumala tahtoo, että
”kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1.
Tim. 2: 4), ja Jeesus tiesi, että Isä
tahtoi hänen vievän Jumalan valtakuntaa muihin kaupunkeihin:
”sitä vartenhan minut on lähetetty” (Luuk. 4: 43).
”Veljistä vähäisimpien” mietiskelyn hedelmä on sen löytäminen tosin meille salaperäisellä tavalla , että jokainen ihminen etsii Jumalaa, jonka kautta hänet on luotu ja
jonka kautta häntä rakastetaan.
Hänen ensimmäiset opetuslapsensa huomasivat tämän: ”[Herra],
kaikki etsivät sinua” (Mark. 1: 37).
Ja ”kreikkalaiset”, tulevien sukupolvien puolesta, huudahtavat: ”Me
haluaisimme tavata Jeesuksen”
(Joh. 12: 21). Kyllä, Kristus on tosi
valkeus, joka valaisee jokaisen tähän maailmaan tulevan ihmisen
(vrt. Joh. 1: 9): ihmiset etsivät häntä, kenties ”hapuillen” löytävätkin
(vrt. Ap.t. 17: 27) hänet, sellaisen
sisäisen voiman vetämänä, jonka
alkuperää he eivät itsekään tunne.
Se on kätketty Jumalan sydämeen,
jossa sykkii toive yleisestä pelastuksesta. Tämän todistajiksi ja airuiksi Jumala tekee meidät. Tätä
tarkoitusta varten hän täyttää meidät, ikään kuin uutena helluntaina, Henkensä tulella, rakkaudellansa ja läsnäolollansa: ”Minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti” (Matt. 28:
20).
3. Toinen suuren juhlavuoden
hedelmä on asenne, jota Herra pyytää jokaiselta kristityltä: katsoa
eteenpäin uskoen ja toivoen. Herra kunnioittaa meitä luottamalla
meihin ja kutsumalla meitä palvelukseensa, osoittamalla meille armoaan (vrt. 1. Tim. 1: 12, 13). Tämä
kutsu ei ole tarkoitettu vain joille-

kin, vaan kaikille, jokaiselle oman
elämäntilanteensa mukaan. Apostolisessa kirjeessäni Novo Millennio ineunte (40) kirjoitin tähän asiaan liittyen: ”Tämä kaipuu ei jätä
synnyttämättä kirkossa uutta lähetyshenkeä, jota ei voi luovuttaa
vain ’ammattilaisten’ hoidettavaksi vaan kuuluu kaikkien Jumalan
kansan jäsenten vastuulle. Ne, jotka ovat päässeet Kristuksen yhteyteen, eivät voi pitää häntä itsellään. Heidän täytyy julistaa hänestä. Tarvitaan uutta apostolista ponnistelua, joka toteutuisi kristillisten yhteisöjen ja ryhmien jokapäiväisenä sitoumuksena…. Kristus
täytyy esittää luottavaisesti kaikille kansoille. Meidän on puhuteltava aikuisia, perheitä, nuoria, lapsia koskaan peittelemättä radikaaleimpiakaan evankeliumin osia,
ottaen kuitenkin huomioon jokaisen yksilön henkiset ja kielelliset
tarpeet Paavalin sanojen esimerkin
mukaisesti: ’Kaikille olen ollut
kaikkea, jotta pelastaisin edes
muutamia’ (1. Kor. 9: 22).”
Kutsu lähetystyöhön on kiireellinen, erityisesti, jos katsomme sitä
osaa ihmiskunnasta, joka ei vieläkään tunne tai tunnista Kristusta.
Aivan, veljet ja sisaret, lähetys ad
gentes on tänään ajankohtaisempi
kuin koskaan. Säilytän sydämessäni ihmiskunnan kasvoja, joita olen
mietiskellyt pyhiinvaellusteni aikana: ne ovat Kristuksen kasvot, jotka heijastuvat köyhän ja kärsivän
kasvoissa. Nämä Kristuksen kasvot
peilautuvat niissä, jotka elävät kuten ”lammaslauma paimenta vailla” (Mark. 6: 34). Jokaisella miehellä ja naisella on oikeus oppia ”monia asioita” (vrt. ibid.).
Kohdatessaan inhimillistä haurautta ja riittämättömyyttä tulee
jopa apostolille kiusaus lähettää
ihmiset luotaan. Päinvastoin, juuri tällä hetkellä, mietiskelemällä
rakkaan Jeesuksen kasvoja, jokaisen meistä on kuunneltava hänen
sanojaan: ”Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille
syötävää” (vrt. Matt. 14: 16, Mark.
6: 37). Näin me samaan aikaan koemme sekä inhimillisen heikkouden että Herran armon. Tajutessamme meidät syvällisesti leimaavan haurauden voiman tunnemme
FIDES 16/2001

myös tarpeen kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on jo tehnyt meissä, ja
kaikesta, mitä hän armeliaisuudessaan vielä aikoo tehdä.
4. Kuinka voisimme olla muistelematta nyt kaikkia lähetystyöntekijöitä, pappeja, sääntökuntalaisia
ja maallikoita, jotka ovat tehneet
lähetyksen ad gentes ja ad vitam
elämänsä tarkoitukseksi? Oman
elämänsä avulla he julistavat ”loppumattomasti Jumalan armeliaisuutta” (Ps. 89). Usein tuo ”loppumattomasti” on päätynyt verenvuodatukseen: kuinka monilukuiset
olivatkaan viime vuosisadan ”uskon todistajat”! Osin heidän avokätisen itsensä antamisen ansiosta
Jumalan valtakunnan on ollut
mahdollista kasvaa. Heille osoitamme kiitollisen muistamisemme ja
rukouksemme. Heidän esimerkkinsä antaa virikkeen ja tuen kaikille
uskoville, jotka rohkenevat nähdä
ympärillänsä ”kokonaisen pilven
todistajia” (vrt. Hepr. 12: 1), niitä,
jotka tekojensa ja sanojensa avulla
ovat välittäneet ja edelleen välittävät evankeliumia kaikilla mantereilla.
Aivan niin, veljet ja sisaret, me
emme voi pysyä hiljaa siitä, mitä
olemme nähneet ja kuulleet (vrt.
Ap.t. 4: 20). Olemme nähneet Hengen työn ja Jumalan kunnian näyttäytyvän heikkoudessa (vrt. 2. Kor.
12; 1. Kor. 1). Vielä tänäänkin monet ihmiset ovat omistautumisessaan ja uhrautumisessaan kauniita todistuksia Jumalan rakkaudesta. Heiltä me saamme uskon, joka
kannustaa meitä puolestamme toimimaan Jumalan salaisuuden julistajina ja todistajina.
5. Lähetystyö on ”kaikille tarkoitetun lahjan iloista julistamista,
lahjan, jota tulee tarjota kaikille
kunnioittaen kuitenkin jokaisen
ihmisen vapautta. Se on Jumalan,
Rakkauden, lahja, Jumalan, joka
’on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa
(Joh. 3: 16)…. Sen tähden kirkko ei
voi olla tekemättä lähetystyötä
maailman kansojen keskuudessa.
Missio ad gentes tarkoittaa ensi sijassa juuri sen julistamista, että
Kristuksessa, joka on tie, totuus ja
elämä’ (Joh. 14: 6), ihmiset löytävät pelastuksen” (Novo Millennio

È
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ineunte, 56). Tämä on kutsu kaikille, se on kiireinen kutsu, joka ansaitsee pikaisen ja anteliaan vastauksen. Meidän on lähdettävä! Meidän on lähdettävä Marian, Jeesuksen äidin, lailla; enkelin ilmoituksen saaneiden paimenten lailla.
Meidän on lähdettävä kuten Magdalan Maria ylösnousseen Herran
nähtyään. ”Tämän uuden vuosisadan alussa askeleittemme täytyy
kiirehtiä matkustaessamme maailman pääteillä… Ylösnoussut Kristus pyytää meitä kohtaamaan itsensä aivan kuin uudestaan yläkerran huoneessa, jossa hän ilmestyi
opetuslapsilleen ’viikon ensimmäisen päivän illalla’ (Joh. 20: 19) ’puhaltaakseen’ heihin eläväksi tekevän Henkensä ja lähettääkseen
heidät suureen seikkailuun evankeliumia julistamaan” (ibid, 58).
6. Rakkaat veljet ja sisaret! Lähetystyö vaatii rukousta ja konkreettista sitoutumista. Moninaiset
ovat ne tarpeet, joiden avulla evankeliumi saadaan leviämään. Tämä
vuosi on paavi Pius XI:n perustaman lähetyssunnuntain 75. juhlavuosi. Hän hyväksyi silloin Paavillisen uskon levittämisen neuvoston
pyynnön ”perustaa ’rukouksen ja
lähetystyön levittämisen päivä’,
jota katolisessa maailmassa vietettäisiin samana päivänä jokaisessa
hiippakunnassa, seurakunnassa ja
yhteisössä … ja rohkaista lahjoituksia lähetystyötä varten”. Siitä lähtien lähetyssunnuntai on muistut-
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tanut koko Jumalan kansaa sen
pysyvästä lähetystehtävästä, sillä
”lähetystoiminta on kaikkien kristittyjen, kaikkien hiippakuntien ja
seurakuntien, kirkollisten yhteisöjen ja yhdistysten asia” (Kiertokirje Redemptoris Missio, 2). Se on
samalla hyvä tilaisuus vakuuttua
uudelleen siitä, että ”lähetyskohteet eivät pyydä vain avustuksia
vaan osallistumista myös saarnaamiseen ja laupeudentöihin köyhien
hyväksi. Ei mikään, minkä olemme
saaneet Jumalalta, kuulu meille, ei
edes elämä itse eivätkä aineelliset
hyödykkeetkään” (ibid, 81). Tämä
päivä on tärkeä kirkon elämässä,
”koska se opettaa antamaan: Jumalalle annettuna uhrilahjana eukaristian vietossa ja maailman kaikkia lähetyskohteita varten” (ibid.).
Olkoon tämä vuosijuhla otollinen
tilaisuus punnita tarvetta suurempaan, yleiseen pyrkimykseen lähetyshengen edistämiseksi ja kerätä
tarvittava aineellinen apu, jota lähetystyöntekijät tarvitsevat.
7. Saarnassani, jonka pidin suuren juhlavuoden lopputilaisuudessa tammikuun 6. päivänä 2001, sanoin: ”Meidän on uudestaan lähdettävä liikkeelle Kristuksesta, helluntain antaumuksella, uudella innolla. Meidän on lähdettävä liikkeelle
hänestä ennen kaikkea sitoutumalla joka päivä pyhyyteen, rukouksen
asenteella ja hänen sanojaan kuunnellen. Meidän on lähdettävä liikkeelle hänestä todistaaksemme

hänen rakkaudestaan” (8). Siksi:

HARRY POTTER -kirjat ovat valloittaneet maailman yli 30 miljoonalla
myydyllä kirjalla. Uusia kirjoja ilmestyy vielä muutaman vuoden
ajan. Elokuva on tulossa. Oheismateriaali käy kaupaksi. J.K. Rowlingin kirjat jakavat kristittyjen
mielipiteet. St. Joseph´s Covenant
Keepersin kirjoittajat vastustavat
jyrkästi lasten rakastamaa pikkupoikaa, Harrya, joka on noitien sukua. Lehdessä vedotaan katekismukseen, jossa noituuden harjoittaminen on uskon vastaista: ”Taikausko on oikealle Jumalalle osoitetun kultin vääristymä. Se ilmenee
epäjumalanpalveluksessa sekä en-

nustamisen ja magian eri muodoissa” (2133).
Kun luemme Uudesta testamentista Kristuksen ihmeteoista, tulee
hänen voimansa auktoriteetista.
Esimerkiksi C.S. Lewisin Narniasarjassa voima ja valtuutus on liitetty voimakkaasti yhteen. Rowlingin kirjoissa taas noitavoima on
neutraalia ja toimivallan määrää
pelkästään ihmisen älykkyys. Jos
vanhemmilla ei ole mahdollista tehdä tällaista syvällistä kirjallisuusanalyysia miettiessään, valitsisivatko he Milla Magian vai Taru
sormusten herrasta -kirjan iltasaduksi, voivat he keskustella asiois-
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Lähtekää liikkeelle Kristuksesta, te, jotka olette löytäneet armon.
Lähtekää liikkeelle Kristuksesta, te, jotka olette antaneet ja saaneet anteeksi.
Lähtekää liikkeelle Kristuksesta, te, jotka olette kokeneet kipua ja kärsimystä.
Lähtekää liikkeelle Kristuksesta, te, joita ei innosta: armon vuosi on loputon.
Lähde liikkeelle Kristuksesta,
sinä uuden vuosituhannen
kirkko.
Laula mennessäsi!
Seuratkoon Maria, kirkon äiti,
evankelisoinnin tähti, meitä
matkallamme, aivan kuin hän
pysyi opetuslasten kanssa helluntaina. Hänen puoleensa me
käännymme luottavaisina. Hänen puoltorukoustensa kautta
suokoon Herra meille kestävyyden lahjan lähetystyössämme, joka on koko kirkkoyhteisön yhteinen tehtävä.
Näiden ajatusten saattelemina siunaan teidät.
Vatikaanista, 3. päivänä kesäkuuta, helluntain juhlapyhänä
JOHANNES PAAVALI II

A RTIKKELEITA

Musiikin moraalisuudesta
Amerikkalainen musiikkitieteilijä ja filosofi John E. Peters esittää Catholic Faith -lehdessä
(March/April 2001) voimakkaita näkemyksiä musiikin moraalisuudesta. Yritän seuraavassa
esitellä hänen ajatuksiaan ja samalla herättää vähän keskustelua.
Erilainen musiikki synnyttää erilaisia tunteita. Nämä tunteet voivat olla joko rakentavia tai vähemmän rakentavia, jopa tuhoavia. Musiikki on tunteiden kieli. Kuuntelemamme musiikki vaikuttaa meihin monin tavoin. Se vaikuttaa
myös moraaliimme. Näin ajattelivat jo varhaiset filosofit.
Sekä Aristoteles että Boethius
uskovat, että musiikki vaikuttaa
voimakkaasti ihmisen tunteisiin.
Näin musiikkia voi käyttää koulutuksessa muokkaamaan ihmisen
luonnetta ja moraalista käyttäytymistä. Tämän koulutuksen päämäärä on tehdä meistä hyveellisiä
kansalaisia. Musiikki on tunteiden
imitoimista, ja riippuen tunteesta,
jota imitoidaan, se on moraalisesti
joko enemmän tai vähemmän hyvää.
Boethiuksen mielestä musiikki
voi toimia myös jonkinlaisena tunteiden puhdistajana: kuuntelemalla surun hetkellä surullista musiikkia, puhdistuisimme jotenkin surun tunteesta. Toisaalta Boethiuksen mukaan kaunis musiikki tyynnyttää vihan ja aggressiot. Platonin
mielestä taas musiikilla on sielulle
sama tehtävä kuin urheilulla ruumiille. Näin musiikki on olennaista nuorison koulutuksessa. On en-

siarvoisen tärkeää, että musiikki
imitoi oikeita ja hyviä tunteita, sillä, yllättävästi katharsis-teorian
vastaisesti, jos kuuntelee liikaa
vääränlaisia tunteita imitoivaa
musiikkia, muuttuu vähitellen itsekin kuuntelemansa kaltaiseksi.
Mutta voiko tunteita arvottaa?
Mielestäni ihminen ei voi hallita
tunteitaan järjellään, ts. estää itseään tahdon voimalla tuntemasta
vihaa, surua, iloa tms. Järjellä
voimme toki kontrolloida, saako jokin tietty tunne vaikuttaa tekoihimme.
Nykyisin keskustellaan viihteen
vaikutuksista ihmisen, erityisesti
lapsen moraaliin. Tutkimukset
osoittavat, että kaupassa, jossa soitetaan taustamusiikkina klassista,
ryöstöt vähenevät ja myynti nousee. Samoin rottakokeissa klassiselle musiikille altistetut rotat tulivat
hyvin toimeen keskenään ja rockrottiin verrattuna selvisivät tehtävistään nopeammin. Tiedetään
myös, että lapsista tulee levottomia,
kun he kuuntelevat epäjärjestyksellistä musiikkia (mutta mikä on
sellaista?). Peters harppaa eteenpäin: Suuri osa tämän päivän musiikista on moraalitonta jo imitoitavien tunteiden perusteella. Jos
musiikki kuvaa ylpeyttä, vihaa,

kapinaa tai on kovin aistillista, on
helppo nähdä yhteys yhteiskunnassamme valitsevaan moraalittomuuteen - very American. Ei tämä asia
nyt niin yksiselitteinen ole!
Mikä sitten tekee musiikista moraalitonta? Petersin mukaan musiikki koostuu rytmistä, säveltasosta, harmoniasta ja melodiasta. Jos
nämä osaset eivät seuraa luonnon
lakeja, seurauksena on epäjärjestystä musiikissa. Tämä sinänsä looginen ajatus ei ole uusi. Barokin
aikana, nykyistä länsimaista tonaliteettia luotaessa, viritysjärjestelmät ja sävellajihierarkiat sekä
myöhemmin affektioppi pohjautuvat ajatukseen järjestyksen etsimisestä musiikkiin.
Jokainen ääni koostuu itse asiassa useasta säveltasosta. Tätä nimitetään ylä- tai osasävelsarjaksi.
Konsonanssi eri sävelten välillä
muodostuu juuri niiden suhteesta
osasävelsarjaan. Yleisesti ottaen se,
mikä kuulostaa kauniilta, on osasävelsarjan mukaista ja päinvastoin. Petersin mukaan: vähän konsonansseja > epämiellyttäviä sointuja > epäjärjestystä > epämoraalisuutta musiikissa. Näin olisi esim.
mahdollista arvottaa Pachelbel paremmaksi kuin Metallica - ja perinteinen, polyfoninen kirkkomusiik-

ta lastensa kanssa. Jos annamme
hyvää opetusta lapsillemme ja kasvatamme heitä kristillisiin hyveisiin, voimme olla rauhallisempia
kuin em. lehden päätoimittaja, joka
kirjoittaa: ”Voin taata, että Harry
Potter on oviaukko demoniseen/
New age -maailmaan tuhansille
nuorille katolilaisille.”

-vuotiaista katolilaisista 58% uskoi
astrologiaan, 43% aaveisiin, 24%
noitavoimiin ja 6% vampyyreihin.
Huomattakoon, että alle 30% nuorista amerikkalaisista katolilaisista uskoi, että eukaristia on enemmän kuin pelkkä vertauskuva. Näihin asioihin kannattaisi siis kasvatuksessa kiinnittää ehkä enemmän
huomiota kuin on tehty, ilman Harry Potteriakin.

tetään violetteja tai joskus myös
valkoisia vaatteita, on musta meille melko tuntematon liturgisena värinä. Kirkon varhaisina aikoina
vaatetus oli aina valkoinen, vaikka mustaa käytettiin surun ilmaisuna. Vuosisatoja käytettiin mustia messukasukoita kuolleiden liturgioissa ja pitkäperjantaina. Kuitenkin niiden lasten hautajaisissa,
jotka olivat kuolleet odotettua aikaisemmin, käytettiin valkoista.
Sillä osoitettiin iloa, jota meidän
pitäisi tuntea tiedosta, että viaton
lapsi on kotona.

PRINCETON RELIGION Research Centerin (1997) tutkimuksessa amerikkalaisista 31% uskoi aaveisiin, 20%
noitiin, 24% astrologiaan, 17% oli
käynyt ennustajalla ja 24% uskoi
uudestisyntymiseen. Gallup Surveyn (1994) tutkimuksessa 13-17

MUSTAN VÄRIN symboliikka on meille tuttu fiktiivisistä kauhutarinoista. Mutta mustalla on oma merkityksensä myös liturgisena värinä.
Koska hautajaisissa nykyään käyFIDES 16/2001
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ki korkeammalle kuin nykyinen
kevyt kirkoissakin soitettava gospel. Sama koskee myös musiikin tonaalisuutta. Petersin mielestä dodekafoninen musiikki lisää kuulijassa ahdistusta, kaaoksen ja epätoivon tunteita. Tällä mittarilla
mitattuna tosin klassinen nykymusiikki olisi epämoraalisempaa kuin
useimmat pop- tai rock-melodiat.
Melodiaa ja rytmiä käsiteltäessä
Peters esittää samantapaisia huo-

mioita: kromatiikka lisää melodian
aistillisuutta ja mitä monimutkaisempi rytmi (esim. 7/5 versus 2/1)
sitä dissonoivampi ja siten epämoraalisempi. Moraalisuus musiikissa esiintyisi siten myös asteittain.
Petersin näkemyksestä voi olla
montaa mieltä. On mielestäni sangen vaikeaa joidenkin yksittäisten
ominaisuuksien perusteella tuomita musiikkikappale moraaliseksi
tai epämoraaliseksi. Lisäksi tulevat

mielipide- ja persoonallisuuserot.
Mikä yhden mielestä on kaunista
ja kohottaa sydämen Jumalan puoleen, on toisen mielestä vaikeaa tai
jopa ahdistavaa. Joitakuita ei musiikki liikuta ollenkaan. Sama pätee tietysti muihinkin elämänalueisiin. De gustibus non est disputandum.
PILVI LISTO-TERVAPORTTI

Besök i Gavernie
I en tidigare artikel [Fides 12-13] har jag skrivit om det som för mig blev höjdpunkterna i
Lourdes-besöket. Från Lourdes gjorde vi en längre utflykt till byn Gavernie på Pyreneernaas
sluttning.
Gavernie ligger på 1400 meters
höjd. När man kommer fram till
byn får man en imponerande utsikt
över en halvcirkel av delvis
snöklädda berg. Gavernies cirkel
kallas den på franska. Floden Gave
som man hela vägen följt uppåt i
sicksack rinner genom orten. Från
byn är det inte
mera långt till
flodens källor.
Byn har nuförtiden ca 200 fasta invånare. På
vintern är den
skidcentrum
med mångfaldigt invånarantal men den besöks av turistgrupper även under resten av
året. För dem
har man iordningställt en 6
km promenad
eller ridväg. I
vår grupp var vi
nio personer
som antingen
inte orkade eller
ville promenera Lokala taxin.
så långt i berg.
Vandrarna hade kommit ända till
snögränsen. När vi anlänt såg jag
mig genast om efter någon möjlighet att komma litet utanför byn
och såg till min glädje den utmärkta kärran på bilden. Man steg på
den i bakändan. 8 personer rymdes
12

att sitta under taket. Den nionde
fick sitta bredvid kusken på kuskbocken. När vi alla var uppe, smällde han med piskan och hästarna
satte sig i rörelse, men i snigelfart
trots sin storlek. När vi kört runt
två hörn kom vi till en liten nerförsbacke och hästarna började trava

men bara så länge det gick neråt.
Resultatet var att vi blev helslattriga och skrattade och fnissade
hela turen.
Vi kördes ett litet stycke utanför
byn till ett ställe där det i en dalgång stod en stor vit Maria-staty
FIDES 16/2001

med upplyft barn. Hon heter Nôtre
Dame de la neige = Vår Fru av snön.
Bakom den avtecknade sig traktens
högsta bergstopp Vignemale med
3298 m höjd.
Vår kusk kunde sin by och gav oss
en hel del uppgifter om trakten.
Han berättade att orten under
medeltiden varit
MÄRTA AMINOFF
den sista viloplatsen innan man
klev upp på HögPyreneerna för
vandringen till
Compostela. På
den tiden hade johanniterna, som
senare kallats
malteser, ett pilgrimshospiz på
orten. Av det
återstår ett sidokapell i den nuvarande lilla församlingskyrkan.
I kapellet finns
en sittande madonna från 1300talet som kallas
Vår Fru av det
goda målet. Dessutom har kyrkan en livad staty av St. Jakob som pilgrim. Kombinationen av det mäktiga landskapet, ortens historia och dess lilla
fridfulla kyrka gjorde besöket minnesvärt.
MÄRTA AMINOFF

A RTIKKELEITA

Heliga äkta par
För några år sedan uppmanade påven de troende, att ge uppgifter om heliga äkta par. Starten
har varit trög men har nu börjat med processen för lilla Teresas föräldrar Louis och Zélie
Martin.

Deras sak påbörjades enskilt för var
och en men ganska snabbt kom
man underfund med att det var som
äkta par de borde saligförklaras,
äktenskapet hade varit deras väg
till helighet. 1994 förklarades de
vara ”vördnadsvärda”.
I sin självbiografi skriver den heliga Teresa av Jesusbarnet om sina
föräldrar att de var ”mer värdiga
himlen än jorden”, och det är tack
vare Zélies många brev till sina syskon som kännedom om familjens liv
och leverne bevarats för eftervärlden.

Louis Martin 1823 - 1894.

Makarna Martin hade båda i sin
ungdom velat gå i kloster, men av
olika orsaker blev det inte av för
någon av dem. Louis skickades bort
för att han inte kunde latin, och Zélie blev inte heller accepterad i det
kloster där hon sökte inträde. Båda
underordnade sig på var sitt håll
vad de ansåg vara Guds vilja och
beredde sig på ett eventuellt liv i
äktenskap.
Louis var en stillsam man som
innerligt längtade efter ett liv i bön.

Samtidigt var han både känslig och
temperamentsfull och hade även en
konstnärlig talang. Men han valde
att utbilda sig till urmakare bland
annat för att det skulle ge honom
tillfälle att ägna tid åt tystnad och
bön även under arbetet.
Han föddes 1823 och dog 1894 efter att i sex år ha lidit av en förödmjukande mental sjukdom som tvingat honom att leva inspärrad på
mentalsjukhus tills han blev förlamad och inte längre var en fara för
sig själv och sin omvigning. De två
sista åren av sitt liv kunde han därför vårdas hemma.
Louis’ fru Zélie var mera utåtriktad, driftig och energisk. Redan
som tjugoåring började hon tillverka Alençon-spetsar för att hjälpa till
med familjens ekonomi och hade så
mycket framgång att hon snart
byggde upp ett eget litet företag.
Hennes initiativ och självständighet var ganska ovanliga för en
ung kvinna i adertonhundratals
Frankrike.
Hon berättar om sin barn- och
ungdomstid att den var ”trist som
en likkista”, vilket mest berodde på
att hennes relation till modern var
mycket svår. Modern förstod henne inte och behandlade henne alltför strängt, enligt vad hon själv berättar.
Zélie blev så småningom mor till
nio barn och älskade dem över allt
annat. Tre av barnen, två pojkar
och en flicka, dog vid späd ålder och
en fjärde dotter dog vid fem års ålder. Varje gång ett av barnen dog
var det ett hårt slag för familjen och
i synnerhet för Zélie, men deras
starka tro och förtröstan på Gud bar
även den tyngsta sorg.
De övriga fem barnen var alla

Zélie Martin 1831 - 1877.

flickor, varav den yngsta var Teresa av Jesusbarnet, numera upphöjd
till kyrkolärare.
Den mellersta flickan, Leonie, var
familjens problembarn. Mindre begåvad än systrarna hade hon svårt
att anpassa sig och led hela sitt liv
under en labil och vacklande karaktär. Ändå var hon den av syskonen
som kanske hann längst. Genom att
ihärdigt och troget vandra sin lilla
systers ”lilla väg” lyckades hon till
sist övervinna sig själv och bli en
helgad människa.
Zélie berättar humoristiskt och
öppenhjärtigt om allt som händer i
familjen. Breven ger intryck av en
levande, varm och omsorgsfull
kvinna som älskar sin familj över
allt annat och samtidigt ger Gud
främsta platsen i sitt liv, alltid till
det yttersta följsam för hans vilja
och försyn.
Zélie Martin dog i cancer vid 46
års ålder, år 1877.
MÄRTA AMINOFF
Bygger på en artikel i KM. Bilderna ur ett bönekort.

Var hälsad, heliga Moder, Var hälsad, du säkra hopp, som aldrig sviker!
Vi hälsar dig Maria, du som är helt beroende av Gud och av din Son.
Vi hälsar dig som den mest fullkomliga bild av frihet och befrielse för mänskligheten och kosmos.
(Johannes Paulus II ur Du hemlighetsfulla ros)
FIDES 16/2001
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Kalenteri
mässa, 16.00 puolankielinen messu,
18.00 iltamessu
5.11. ma 18.30 informaatiokurssi Marian
seurakuntasalissa
10.11. la 9.30 lördagskursen i Marias församlingssal, 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.00 lat/ranska messu, 11.15 päämessu/högmässa, 16.00 venäjänkielinen
messu, 18.00 iltamessu

Diaspora

Järvenpää: 28.10. su 14.00
Porvoo: 21.10. su 14.00

neille Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa (Mäntytie 2) maanantaisin
klo 18.30-20.30. Seuraavat kurssi-illat:
22.10. Kirkko hengellisenä yhteisönä: isä
Teemu Sippo SCJ (Katolisen uskon perusteet 147-153, 160-169)
5.11. Kirkko ajallisena yhteisönä: Marko
Tervaportti (254-279)

Äiti-lapsikerho
Tervetuloa uudet ja aiemmin mukana
olleet äidit ja lapset! Kokoontumisaikoja ja -paikkoja voit tiedustella Tarjalta, puh. 040-5004049.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2411633, fax (09) 2411634. Sähköposti
marian.srk@kolumbus.fi. Kotisivu
www.kolumbus.fi/marian.srk.

H ELSINKI
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. (09) 6824040, fax (09) 6224618.
Sähköposti henricus@cath.fi.
Messut su 10.00 missa lat./engl., ranska, esp., saksa, 11.15 päämessu/högmässa, 18.00 iltamessu/kvällsmässa.
Remontin johdosta ei kirkkokahvia.
Aamumessu ma, ti, to 7.30 ja iltamessu ma, ke, pe, la 18.00. Ruusukko ja
sakramenttihartaus to 18.00. Rippitilaisuus la 17.30-18.00. Vesper la 17.40.
Remontin vuoksi koko syksyn ajan pappilassa toimii ainoastaan kanslia. Joulukuun alkupuolelle asti isä Teemu
Sippo SCJ ja isä Guy Barbier ovat tavattavissa pappilan numerosta. Isä
Paolo Bertin tavoittaa numerosta 0405135359. Isä Jan Koolen SCJ on sapattivapaalla remontin loppuun asti.
20.10. la 10.00 uskonnonopetusta Englantilaisessa koulussa, 9.30 lördagskursens
mässa i Maria-kyrkan, undervisning i
församlingssalen, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai
(kolehti lähetystyön hyväksi): 10.00 lat./
esp., 11.15 päämessu/högmässa, 18.00
iltamessu
24.10. ke 14.00 seniorien messu Marian
kirkossa, kahvit seurakuntasalissa
27.10. la 17.40 vesper, 18.00 messu
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.00 lat./engl., 11.15 päämessu/högmässa, 18.00 kvällsmässa
30.10. ti 18.00 CSC:n ruusukko ja messu
3.11. la Vainajien päivä: 11.15 päämessu,
12.45 kokoontuminen Hietaniemen
hautausmaan Mechelininkadun puoleisen portin (lähinnä Hietaniemenkatua)
luona, käynti haudoilla, 17.40 vesper,
18.00 iltamessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00
lat/eng. messu, 11.15 päämessu/hög-
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Su 10.00 päämessu, kirkkokahvit,
11.30 messu vietnam/englanti/italia,
18.30 iltamessu. Ma, ke, pe 7.15 aamumessu, ti, to, la 18.30 iltamessu. Ti
7.30 ja ke 17.00 messu Karmeliittaluostarissa. Rippitilaisuus la 18.00 ja
sopimuksen mukaan. Papit tavattavissa parhaiten 9-12.
20.10. la 13.00 lauantaikurssin messu,
18.30 iltamessu
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu
englanniksi, 18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu
24.10. ke seniorit srk-salissa
25.10. to 19.00 seurakunnan caritas
27.10. la 18.30 iltamessu
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.00 päämessu, 11.30 messu italiaksi,
18.30 iltamessu
30.10. ti 19.00 fransiskaanit
31.10. ke 19.00 kuoro
2.11. pe ei aamumessua, 18.00 adoraatio,
18.30 Jeesuksen pyhän sydämen messu
3.11. la vainajienpäivä: 10.00 päämessu
suomeksi, 18.30 iltamessu
4.11. su kaikkien pyhien päivä: 10.00
päämessu ruotsiksi, 11.30 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi P. Henrikin katedraalissa, 18.30 iltamessu
5.11. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 informaatiokurssi
6.11. ti 19.00 Teresat
8.11. to 18.00 messu Rakkauden Lähetyssisarten luona
10.11. la 9.30 messu ruotsiksi ja lauantaikurssi ruotsiksi, 13.00 messu suomeksi/
lauantaikurssi klo 10.00, 18.30 iltamessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 18.30 iltamessu

Diaspora

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
(09) 660901, fax (09) 68712244. Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin klo 1418.

T URKU
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
(02) 2314389, fax (02) 2505090. Sähköposti turunkat@saunalahti.fi.
Su 10.30 päämessu, 18.30 evening
mass. Ma, pe, la 7.30 aamumessu, ti
18.30 iltamessu, to 18.00 adoraatio,
18.30 iltamessu. Ke 17.00 messu Piikkiössä. Rippitilaisuus ennen messuja
ja sopimuksen mukaan.
20.10. la katekeesi ja lastenkerho Turussa, 13.00 Marian hartaus.
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 englanninkielinen messu.
27.10. la katekeesi Raumalla ja Porissa
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 englanninkielinen messu.
1.11. to Kaikkien pyhien juhla: 18.30 juhlamessu
3.11. la Vainajien päivä: 10.30 messu,
11.45 hartaus hautausmaalla
4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 messu englanniksi
5.11. ma P. Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkon vihkimisen vuosipäivä
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 messu englanniksi

Diaspora

Ahvenanmaa: 10.11. la 10.00
Pori: 27.10. la 18.00

Riihimäki (Kappelikirkko): 3.11. la 16.30
suomeksi; 20.10. la 16.30 vietnamiksi
Soukka (kappeli): 28.10. su 15.00

J YVÄSKYLÄ

Informaatiokurssi

Pyhän Olavin seurakunta

Helsingin seurakuntien yhteinen informaatiokurssi kirkkoon liittyville ja
muille katolisesta uskosta kiinnostu-

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh.
(014) 612659, fax (014) 612660. Kotisivu www.katt.fi/olavi.htm.
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K ALENTERI
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan.
17.10. ke 18.00 iltamessu
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.30 päämessu
27.10. la lasten uskonnonopetus Jyväskylässä
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.30 päämessu
31.10. ke 18.00 iltamessu
2.11. pe 19.00 vahvistuksen valmistusviikonloppu alkaa
3.11. la 10.30 kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivä
4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 piispan messu (vahvistuksen
sakramentti)
7.11. ke 18.00 iltamessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.30 päämessu

Diaspora

Joensuu: 10.11. la 11.00
Kitee: 8.11. to 18.00
Kuopio: 28.10. su 16.00
Savonlinna: 20.10. la 11.00

T AMPERE
Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere.
Puh. (03) 2127280, fax (03) 2147814.
Sähköposti katristi@nic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu. Ti, to 7.30 aamumessu, ma, ke,
pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 vesper.
La messu 8.30. Rippitilaisuus ennen
messuja ja sopimuksen mukaan.
17.10. ke 19.30 informaatiokurssi
20.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 messu
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.30 päämessu, 14.00 puolankielinen
messu
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.30 päämessu
3.11. la 9.30 katekeesi, 14.15 messu
4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 päämessu
11.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 päämessu

Diaspora

Hämeenlinna: 4.11. su 15.00
Kauhajoki: 27.10. la 18.30
Kurikka: 10.11. la 18.00
Pietarsaari: 27.10., 10.11. la 12.00
Vaasa: 27.10., 10.11. la 16.00

K OUVOLA
Autuaan Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. (05)
3711251. Sähköposti stan.szymajda
@sci.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan.
Su 11.00 tai 18.00 päämessu kirkossa.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen mes-

suja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
18.10. to 18.00 iltamessu
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
18.00 messu
25.10. to 18.00 Iltamessu
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
18.00 messu
1.11. to 18.00 iltamessu
2.11. pe 18.00 messu ja adoraatio
4.11. su Kaikkien Pyhien juhla: 11.00
päämessu
8.11. to 18.00 iltamessu
10.11. la 11-13 uskonnonopetus
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
11.00 päämessu

Diaspora

Lahti (ortodoksinen kirkko): 3.11. la 1416 uskonnonopetus, messu 16.00
Lappeenranta (ortodoksinen kirkko):
21.10. su 11.30
Hamina (Poitsilan seurakuntakoti):
28.10. su 11.00

K ATOLISET

YHTEISÖT

Academicum Catholicum
Jäsenillat Studium
Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A:
18.10. to 18.30 “Käytännön kokemuksia ja
tietoa Lourdesin ja Santiago de Compostelan pyhiinvaelluksista”
8.11. to 18.30 Tri Heimo Langinvainio:
“Organisaation kulttuurit ja roolit ja
henkinen kasvu”

Juventus Catholica
Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin in St.
Henry’s Cathedral at 18.00 on Tuesdays, October 30 (with the Bishop!) and
November 13. Welcome!

Maallikkofransiskaanit OFS

O ULU
Nasaretin Pyhän Perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. (08)
347834, fax (08) 347029. Sähköposti
marino@pp.inet.fi.
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe
18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30 ja sopimuksen mukaan.
20.10. la 11.00 uskonnonopetus
21.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai:
11.00 päämessu
28.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai:
11.00 päämessu
1.11. to 19.00 ekumeeninen Sanan jumalanpalvelus katolisessa kirkossa
3.11. la 11.00 uskonnonopetus, käynti
hautausmaalla
4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
11.00 päämessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
11.00 päämessu

30.10. ti esitelmäilta P. Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen. Santa
Chiara, osa 2: Paavi nauroi ääneen.

Teresat
P. Marian kirkon seurakuntasalissa iltamessun jälkeen:
6.11. ti Rakkauden lähetyssisaret kertovat toiminnastaan.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot järjestävät

hiljaisen viikonlopun
Stella Marisissa 2.-4.11. isä
Teemu Sipon SCJ johdolla.
Aiheena on “Kuolema - toivomme koetinkivi”. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Leena Kangas, 019-335793.

Diaspora

Raahe: 28.10. su 17.00
Rovaniemi: 11.11. su 17.00
Tornio: 21.10., 4.11. su 17.00

E KUMEENINEN

KESKUS

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. (09)
8557148.
Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit. To, pe
9.00-18.00 ikonimaalauksen opetusta.

S TELLA M ARIS
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh.
(019) 335793, fax (019) 335892.
2.-4.11. Pyhän sydämen maallikot
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Verbi Dei sono
P. Henrikin katedraalin
lauluyhtye
hakee miesääniä riveihinsä. Myös kontratenoreita kaivataan. Toivottavasti
omaat kokemusta yhtyelaulusta ja nuotinlukutaitosi on vähintään tyydyttävää
tasoa.
Yhtye esiintyy tärkeimmissä P. Henrikin katedraalin liturgioissa. Kirkkovuoden
tavallisiin päämessuihin osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan. Yhtye esiintyy erilaisilla kokoonpanoilla tilaisuudesta riippuen.
Yhteys: Markus Mäkelä 040-7178833.
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Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

Ajassa

Paavi vieraili Armeniassa
Ekumeenisuus sävytti Armenian katolilaisten suurta
juhlaa

Seurattuaan vierestä, kuinka suurella rakkaudella ja kunnioituksella Armenian ortodoksinen kirkko otti vastaan pyhän isän ja isännöi tämän vierailua maassa, joka tänä vuonna
juhlii kristinuskon saapumisen 1700-vuotisjuhlaa, Armenian pieni katolinen vähemmistö sai
paavin vierailun loppupuolella vihdoin mahdollisuutensa.
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sä. Samoin pyhä isä ensimmäistä
kertaa vietti messun erossa olevan
piispan pääalttarilla.
Mutta kuinka paikalliset katolilaiset suhtautuivat tähän ekumeenisuuteen? Italiainen sisar Tiziana Borsani totesi: “Ehkä he eivät pitäneet siitä aluksi, mutta nyt
he ovat jo tajunneet tilanteen. Paavi kehottaa meitä tekemään konkreettisia asioita yhdessä, ja niitä
täällä on nähty. Meidän ei tarvitse
pitää itseämme häviäjinä vaan voittajina.” Hän jatkoi: “Meidän täytyy
kilpailla toistemme kanssa - ei siinä, että synnyttäisimme eroja tai
syyttelisimme toisiamme, vaan
osoittaen molemminpuolista rakkautta. Ainoa oikea kilpailu Herran
opetuslasten kesken on katsoa, kuka
rakastaa eniten!”
Paavi käsitteli saarnassaan aikoja, jotka armenialaisillakin on edessään. Hän muistutti kuitenkin, että
“näinä vaikeina aikoina ihmiset etsivät leipää, mutta kun se on saatu, heidän sydämensä kaipaavat
silti jotakin enemmän - elämän syytä ja toivoa, joka kannustaisi heitä
arkipäivän askareissa”. Kristittyjä
hän kehotti työskentelemään yhdessä maan hengellisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi.
Liturgian aluksi katolikos Karekin II toivotti alttarilta pyhän isän
tervetulleeksi kirkkoonsa ja otti sitten paikan kansan puolelta. Hän ei
ottanut vastaan pyhää kommuuniota, mutta kävi alttarilla vaihtamassa rauhan tervehdyksen ja antamassa loppusiunauksen. Paavin
mukaan Karekinin läsnäolo oli
“loistava merkki yhteisestä uskosta”. Hän totesi myös: “Oma sydäFIDES 16/2001

meni innokkaasti kiirehtii sitä päivää, jolloin me voimme yhdessä
viettää meidät yhdistävää jumalallista uhria. Tällä alttarilla, joka on
Teidän alttarinne, pyydän Herraa
antamaan anteeksi aiemmat rikkomuksemme ykseyttä vastaan ja johdattamaan meidät rakkauteen, joka
ylittää kaikki esteet.”
KATT/CNS/JOHN TRAVIS

KATT/MT

Ei ehkä valtavin joukoin mutta sitäkin innostuneempina Armenian
katolilaiset tulivat paavin vierailun
ulkoilmamessuun 27.9. He kantoivat julisteita ja Vatikaanin lippuja, hypistelivät ruusukoitaan ja pitivät esillä esipaimenensa kuvia.
Kaikkiaan viitisen tuhatta katolilaista ja saman verran muita uskovia ja uteliaita osallistui messuun,
joka vietettiin Etchmiadzinissa lähellä Jerevania. Katolilaiset kannustivat paaviansa äänekkäästi
tämän saapuessa alttarille. Tämä
vastasi heidän intoonsa saarnassaan: “Te ette ole mitään toisen luokan kansalaisia.”
“Armenialaisina, joilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet
kuin kaikilla muillakin armenialaisilla, te autatte tämän kansakunnan jälleenrakennusta”, paavi sanoi
avauspuheessaan ja totesi, että Armenian katolilaiset ovat täydessä
määrin myös maan historian ja
kulttuurin perillisiä. Tämän paavi
sanoi tietäen, että maan 150.000
katolilaista on pitkälti ulkomaisen
avun varassa, mm. papiston suhteen.
Paavin oli kutsunut Armeniaan
maan valtakirkko, Armenian Apostolinen kirkko, muinainen ja itsenäinen ortodoksinen kirkko, joka
viime vuosina on merkittävästi lähestynyt katolista kirkkoa. Kirkon
päämies, katolikos Karekin II oli
jo lentokentällä ottamassa pyhää
isää vastaan. Vierailun tekikin
poikkeukselliseksi mm. se, että
pyhä isä myös asui ensi kertaa ulkomaan matkojensa aikana muualla kuin kirkon omissa tiloissa,
tällä kertaa Karekinin residenssis-

Katolikos Karekin II Grazin ekumeenisessa kokouksessa 1997.

