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Toimitukselta

Talven tullessa
Kirjoitan tätä pääkirjoitusta pimeänä ja
myrskyisenä marraskuun iltana, pyhän Albertus Magnuksen muistopäivänä. Viime
aikoina lehtemme palstoilla on tullut esiin
sellaisia osia kirkon opetuksesta, jotka monen mielestä ovat vaikeita ymmärtää. Myrskyn merkkejä on ollut ilmassa, ja kärjekkäitä mielipiteitä on tuotu julkisuuteen asti. Fides on kuitenkin “katolinen hiippakuntalehKirjoittajan suojeluspyhimys
ti” eikä sen tarkoitus ole toimia kirkkomme
opetusta muuntaen tai peitellen. Ennemminkin sen tehtävänä on pyhän Albertuksen tavoin uskollisesti palvella Jumalaa ja kunnioittaa Häntä etsimällä totuutta, myrskyistä viis.
Paljon enemmän meidän kaikkien tulisi avoimin silmin ja sydämin nähdä ympärillämme vallitseva epätoivo, kurjuus ja kuolema.
On monia, jotka eivät enää usko. Kärsimyksen todellisuus on merkki siitä, että uskovien on aika tehdä jotakin, näyttää esimerkkiä
rakkaudesta, jonka me olemme saaneet Jumalalta ja jota voimme
välittää eteenpäin hyviä töitä tehden, oikeudenmukaisuutta ja totuutta puolustaen - uskoen. Vain tuomalla maailmaan esimerkin
Jumalan rakkaudesta voimme odottaa, että ne, jotka eivät usko,
palaavat Jumalan luo, hänen kirkkoonsa. Siksi tukemalla kirkon
avustusjärjestön Caritaksen työtä tai tekemällä itse jotakin konkreettista me nimenomaisesti lunastamme itsellemme nimen “kristitty”. Meidät on kutsuttu olemaan maan suola ja maailman valkeus!
Niille, jotka etsivät hyvää joululahjaa lapsille ja nuorille: Pyhä
Ruusukko! Neitsyt Marian usko, toivo ja rakkaus ovat meille kaikille paras mahdollinen esimerkki oikeasta uskon asenteesta. Kristuksen salaisuuksien mietiskely on meille kaikille välttämätön apu
jokaiseen elämämme hetkeen. Ruusukkoa ovat rukoilleet tunnetut pyhät ja tuntemattomat, paavit ja pikkulapset, miehet ja naiset, melkeinpä kaikki ne, joiden elämästä paistaa läpi pyhyys ja
toivo. - Pyhä Ruusukko olkoon työkalumme rauhan ja perheen puolesta, koettelemusten voittamiseksi ja uskomme vahvistamiseksi.
Miksi emme siis antaisi - rakkaudesta - lahjaa, jonka vaikutuksista on turha kiistellä.

Tässä numerossa:
3 Uutisia: Kuulumisia hiippakunnasta, kirkosta ja muualta.
5 Oremus: Hengellistä aineistoa.
6 Adventtikeräys: Taustatietoja.
7 Ajatus: Topelius och katolicismen.
8 Pyhimys: Den salige Josef
Vaz.
10 Keskustelua: Harry Potter, Harry Potter...
11 Tau, mikä se on? Symbolin merkitys selviää.
12 Ripittäytymisen salat:
Isä Manuel Pradon ohjeita
ripittäytymiseen. Osa 2/3.
12 Albertin palsta: Ajankohtaisia teemoja pilke silmäkulmassa.
14 Kalenteri: Tapahtumia
hiippakunnassa, seurakunnissa ja katolisissa yhteisöissä.
16 Kuolema - toivomme koetinkivi: retriitin satoa.

E NSI

NUMEROSSA MM :

Fides uudistuu. Uskoa Ahvenanmaalla. Ripittäytymisen salat, sarja päättyy. Adventin aikaa ja joulun iloa. Keskusteluja.
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tilaukset: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puhelin 0208350751. Fax (09) 650715. Pankkiyhteys: Sampo
800019-1242553. Ilmestyy 20 kertaa vuodessa. Vuosikerta 120 mk, ulkomaille 170 mk. SÄLEKARIN KIRJAPAINO OY, SOMERO, 2001.
FIDES. Katolskt stiftsblad. 64. årgång (2001). Nummer 19. ISSN 0356-5262. Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenumeration: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1, 00140 Helsingfors. Telefon 0208350751. Fax (09) 650715. Bankförbindelse:
Sampo 800019-1242553. Utkommer med 20 nummer årligen. Prenumeration 120 mk, till utlandet 170 mk. 28.11.2001.
Kansi: Adventtikeräyksen kohteena ovat Ugandan AIDS-orvot. Hanke tukee nälkärajoilla elävien orpolasten koulunkäyntiä, ruokailua,
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Uutisia
Ensimmäinen toiminnanjohtaja Suomen
Caritakselle

Kahdeksan uutta
autuasta

Suomen Caritas on vihdoin saanut toiminnanjohtajan kehittämään yhdistyksen toimintaa. Rahoituksesta vastaa Sveitsin Caritas, joka Euroopan Caritaksen toimintaperiaatetta noudattaen
pyrkii lisäämään pienten
Caritasten toimintamahdollisuuksia.
Caritaksen hallitus on
valinnut tehtävään 41vuotiaan Hannele Kankurin. Kankurilla on
erittäin monipuolinen kokemus järjestötyöstä ja

Paavi Johannes Paavali II on jälleen julistanut
autuaaksi seitsemän Jumalan palvelijaa. Pietarinkirkon aukiolla viettämänsä pyhän messun yhteydessä hän kohotti taivaan autuuteen Pavol
Peter Gojdicin (18881960), Metod Dominik
Trckan (1886-1959), Giovanni Antonio Farinan
(1803-1888), Bartolomeu
Fernandes dos Martiresin
(1514-1590), Luigi Tezzan
(1841-1923), Paolo Mannan (1872-1952), Gaetana
Sternin (1872-1889) ja
Maria Pilar Izquierdo Alberon (1906-1945).
Erityisesti paavi muistutti saarnassaan autuaan neitsyen Maria Pilarin elämästä. Hän oli perustanut Jeesuksen ja
Marian lähetystyön, jonka avulla “hän halusi ylistää Jumalaa ja tarjota
hänelle rakkautensa ja
uhrinsa”. Paavin mukaan
autuas Maria Pilar voi
tarjota loistavan esimerkin itsensä kieltämisestä
ja anteliaisuudesta autettaessa toisia omistautumaan yhä enemmän tarpeessa olevien palvelemiseen. KATT/VIS/CNS

vähempiosaisten auttamisesta sekä julkishallinnossa että kansalaisjärjestöissä kotimaassa ja
ulkomailla. Hän on työskennellyt vuosia mm. kehitysyhteistyöhankkeissa
Sambiassa ja pakolaisprojektin käynnistäjänä
Pohjois-Ugandassa. Viimeksi hän on työskennellyt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa Helsingissä. Hannele Kankurin työ Caritaksessa alkoi 19.11.2001.
KATT

Viron katolilaisille uusi apostolinen administraattori
Pyhä isä on nimittänyt
Viron apostolisen administratuurin johtoon tällä hetkellä kaikkien Baltian maiden nuntiuksena
toimivan arkkipiispa Peter Stephan Zurbriggenin.
Arkkipiispa Zurbriggen
on syntynyt Sveitsissä
1943. Hänet vihittiin papiksi 1969 ja konsekroi-

tiin arkkipiispaksi vuonna 1994, jolloin hän toimi
apostolisena delegaattina
ja sittemmin nuntiuksena Mosambikissa. Arkkipiispa Zurbriggen siirrettiin Keski-Aasiasta Baltian nuntiukseksi vain pari
kuukautta sitten. Hän on
Glastonian (Glastonbury)
titulaaripiispa. KATT/
VIS

Paavi rohkaisee ykseyden tielle
Paavi Johannes Paavali II on rohkaisuut paavillista kristittyjen ykseyden neuvostoa sanomalla,
että avoimuudella, teologisella tutkimuksella ja
rukouksella kristittyjen
on mahdollista löytää teitä täyteen ykseyteen ohi
nykyisten jännitteiden.
“Auttakoon Herra meitä arvostamaan sitä,
mikä on jo toteutunut,

huolehtimaan siitä ja
tarttumaan jatkotoimiin”, paavi sanoi. Vaikka kristittyjen ykseys ei
vielä olekaan toteutunut,
“suuri osa tiestä on väistämättä jo kuljettu”, hän
jatkoi. Katolinen kirkko
on saavuttanut edistysaskeleita ja yhteisymmärrystä lähes kaikkien kristillisten kirkkojen kanssa. KATT/CNS

Maailman nuorten
päivät toteutuvat
suunnitelmien mukaan
Kanadalaiset maailman
nuortenpäivien organisaattorit ovat käyneet
Vatikaanissa esittelemässä suunnitelmiaan
ensi kesän massatapahtuman turvatoimien tiukentamisesta Torontossa.
Lokakuussa alkaneiden
keskustelujen kanadalaiset järjestäjät vakuuttivat turvatoimien olevan
kunnossa ja pyysivät paa-
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via vahvistamaan tulonsa tapahtumaan. Monet
kirkon nuorisojärjestöt
ympäri maailmaa ovat
olleet huolissaan matkustamisesta Pohjois-Amerikkaan Yhdysvaltain
terrori-iskujen seurauksena.
Nuortenpäivien järjestäjien iloksi paavi Johannes Paavali II vahvisti
marraskuussa oman osallistumisensa tapahtumaan ja uudisti samalla
kutsunsa kaikille nuorille. Maailman nuortenpäivät järjestetään Kanadan
Torontossa 23.-28. heinäkuuta 2002. KATT/CNS/
KNA

Huolenaiheita YK:n
pakolaisohjelmassa
Vaikka Pyhä istuin tukeekin Yhdistyneiden
kansakuntien työtä pakolaisten keskuudessa, se
on joutunut ottamaan varauksellisen kannan tiettyjen YK:n alajärjestöjen
toimintapolitiikkaan.
Syynä tähän on vuonna
1999 julkaistu asiakirja
pakolaisten seksuaaliterveydestä. Asiakirja sisältää “epäarvoja, jotka
loukkaavat köyhimpiä ja
haavoittuvimpia kansanosia, tukemalla syntyvyyden sääntelyä, vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja jopa abortteja”.
Näin sanotaan kolmen
kuurian osaston kirjeessä
maailman piispoille.
Pakolaisten, terveydenhuollon ja perheiden asioihin perehtyneet kirkon
neuvostot pyytävät kirjeessään piispoja varmistamaan, että kaikki katolilaiset, jotka työskentelevät pakolaisten kanssa,
noudattaisivat kirkon
opetusta seksuaalisuudesta ja abortista. KATT/
VIS/CNS
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U UTISIA
Nälkäongelman
poistaminen avain
rauhaan
Kun nykyään yli 800 miljoonaa ihmistä elää nälän
uhan alla, ruoan saatavuudesta on tullut todellinen maailmanrauhan
säilyttämisen väline.
Näin sanoi Pyhän istuimen edustaja, arkkipiispa Agostino Marchetto
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n
kokouksessa Roomassa
marraskuussa. Hänen
mukaansa kroonisesta
nälästä ja köyhyydestä
kärsivät saattavat ajautua toivottomaan ja turhautuneeseen joukkoliikehdintään, jolla saattaa
olla vakavia seurauksia.
Arkkipiispa Marchetton mukaan on mahdotonta hyväksyä, että niin
monet ihmiset ovat nälkäkuoleman partaalla
samalla, kun suuri osa
maailmasta elää ainutlaatuisen kehityksen ja
edistyksen aikakautta.
Tämä kontrasti uhkaa
rauhaa ja vakautta, erityisesti maailmanlaajuisen jännittyneen tilanteen aikana. KATT/CNS

Afganistanin sotatoimien loppua vaaditaan
Ranskan piispainkokous
on liittynyt useiden muiden kirkollisten tahojen
joukkoon, jotka ovat toivoneet Afganistanin sotatoimien loppua inhimillisen katastrofin ehkäisemiseksi. Sotilaskohteiden
lisäksi “pommitukset
tuottavat kuolemaa ja
vammoja viattomalle siviiliväestölle. Ne tuhoavat varastoja. Tuhannet
pakolaiset lähtevät pelon
ajamina pakoon”, piispainkokouksen julkilau4

sumassa sanotaan. Piispat vaativat, että on aika
etsiä muita keinoja, jottei
“pahaa lisätä pahalla ja
väkivaltaa väkivallalla”.
KATT/CNS

Jumala ohjaa “näyttämön takana”
“Vaikka Jumala usein toimii “näyttämön takana”,
hän silti jatkaa ihmiskunnan historian ohjaamista
suojellakseen luotujaan
ja tarjotakseen heille pelastusta.” Näin sanoi paavi Johannes Paavali II
lokakuun lopussa pitämässään yleisaudienssissa. Paavin mukaan Jumala “on se salaperäinen
ja näkymätön ohjaaja,
joka kunnioittaa luomiensa olentojen vapautta mutta samalla pitää
käsissään maailman tapahtumien lankoja”.
KATT/CNS

Virka suurin este
katolilaisten ja protestanttien lähentymiselle
Erilaiset näkemykset
pappisvirasta ovat suurin
este ekumenian edistymiselle katolilaisten ja protestanttien välillä, vaikka
vuonna 1999 saatiinkin
aikaan suuri opillinen läpimurto. Roomassa pidettiin lokakuun lopulla konferenssi, jossa pohdittiin
protestanttista ja katolista sakramenttikäsitystä.
Konferenssi järjestettiin
ihmisen pelastusta käsittelevän kirkkojen Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta -dokumentin allekirjoittamisen
kaksivuotisen olemassaolon kunniaksi, ja siihen
osallistui teologeja ympäri maailman. KATT/CNS

Uskonnonvapaus on ihmisoikeuksien sydän
Pyhän istuimen julkilausumassa, joka luettiin
YK:n yleiskokouksen ihmisoikeuksia käsittelevässä täysistunnossa
marraskuun puolivälissä,
korostettiin uskonnonvapauden olevan jopa kaikkien ihmisoikeuksien sydän. Näin on, koska sen
perusta on ihmisen luonnossa.

“Oikeus elämään ja uskonnon tai uskomusten
vapauteen ovat ihmisen
olemassaolon perusedellytyksiä”, sanoi arkkipiispa Renato R. Martino.
Samalla, kun uskonnonvapautta vastaan rikotaan monilla alueilla, on
yhtä lailla tuomittavaa
kuitenkin kaikki uskonnon nimissä tehty väkivalta. KATT/CNS

Påven skall skriva
ett dokument om internet

Brandt gav en föredrag
om S:ta Birgitta. Senare
samma dag, firade Biskop
Anders högmässa på S:ta
Birgittas kyrka i Rom.
Collegio Svedese styrs
av rektorn Msgr Furio
Cesare. För tillfället bor
där fem studerande och
några redan prästvigda.
KATT

Nästa års budskap inför
världskommunikationsdagen kommer att heta
"Internet: ett nytt forum
för förkunnelsen av evangeliet". Det kommer att
offentliggöras 24 januari,
då den katolska kyrkan
firar minnet av journalisternas skyddspatron den
helige Francois av Sales.
Världskommunikationsdagen firas 12 maj.
Trots sitt intresse för
att använda modern teknik för evangelisation,
försöker den 81-årige Johannes Paulus II själv
undvika att använda datorer och skriver sina tal
för hand. KATT/VIS/Vatikanradion

Collegio Svedese
10 år
Stockholms stifts prästseminarium i Rom, Collegio
Svedese har just firat sitt
10-årsjubileum. Biskop
Anders Arborelius och
andra kyrkliga digniteter
deltog i de olika evenemang som inramade 10års firande av Collegio
Svedese. Festligheterna
började tisdagen den 13
november då Dr Olle
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“Livets träd” för de
ofödda
Ett "livets träd" växer nu
i tre Katolska församlingars jordmån i Rockvilles
stifts centrum för de oföddas åminnelse. St. Mary
of the Isle and St. Ignatius the Martyr kyrkorna i
Long Beach och Our Lady
of The Miraculous Medal
Church i Point Lookout
planterade var sin 1 meter hög dvärggran, som
kommer om 20 år att uppnå sin maximala längd
av 3 meter. Trädena var
donerade av Knights of
Columbus direktion i
Long Beach och av gruppen Citizens to Remove
Barriers, som strävar att
göra gator och andra
områden mera tillgänliga
för dem som är i rullstol.
KATT/CNS

Oremus

Rukouksen
apostolaatti

Perisynnitön sikiäminen

Joulukuu

CHRISTUS REX, INC.

Joulukuun 8. päivänä
1854 paavi Pius IX julisti
juhlallisesti, että Marian
perisynnitön sikiäminen
on Jumalan ilmoittama
totuus. Hän viittasi muun
muassa Luukkaan evankeliumin kohtaan 1:28,
jossa enkeli tervehtii Mariaa: “Terve, armoitettu!”
Tämä ei ollut mikään tavallinen tervehdys, vaan
arvonimi, jopa erisnimi,
joka ilmaisee Marian olemusta. Kreikankielisen
alkutekstin perfekti (kekharitoménee) viittaa tapahtuneeseen tosiasiaan:
Maria ei tullut armoitetuksi sinä hetkenä, jona
enkeli puhutteli häntä,
vaan armon täyteys kuului hänen olemukseensa.
Tämän täyteyden hän oli
saanut alusta asti sitä
hetkeä varten, jolloin enkeli Gabriel toisi hänelle
viestin, että hänestä tulisi Jumalan äiti.
On selvää, että näin radikaalin Luukkaan tekstin tulkinnan voi hyväksyä vain se, joka uskoo,
että Raamattu on annettu kirkolle ja että vain
kirkko voi tulkita ja selittää Raamattua totuudesta poikkeamatta. Itse sanan “armoitettu” ei välttämättä tarvitse merkitä,
että Maria oli varjeltu
kaikesta synnistä. Mutta
kirkon tehtävänä on ollut
Pyhän Hengen johtamana vähitellen käsittää,

Giotto: Enkelin ilmoitus pyhälle Annalle (Marian äidille). Storie
di San Giacchino. Cappella degli Scrovegni, Padova.

mitä Jumala tosiasiallisesti tarkoitti, kun hän
enkelin välityksellä antoi
Marialle tämän epätavallisen nimen.
Neljä vuotta opinkappaleen julistamisen jälkeen, 25. maaliskuuta
1858, Lourdesin kaunis
nainen paljasti nimensä.
Ei varmasti ollut sattumaa, että tämä tapahtui
Herran syntymän ilmoittamisen päivänä. hän oli
näyttäytynyt neljätoistavuotiaalle Bernadettelle
jo viisitoista kertaa paljastamatta, kuka hän oli.
Mutta tällä viimeisellä
kerralla hän vastasi:
“Que soy era Immaculada Councepiou” (Minä
olen tahraton sikiäminen). Vaikka kaunis nainen puhui murretta, Bernadette ei ymmärtänyt,

mitä sanat merkitsivät.
Hän ei edes aavistanut,
että ne saattoivat olla
Marian nimi. Sitä varmemmin tämä sanoma
tuli taivaasta. Maria itse
vahvisti sen nimen, jonka
kirkko oli neljä vuotta aikaisemmin antanut hänelle. On ymmärrettävää,
että kirkkoherra Peyramale, joka koko ajan oli
suhtautunut epäilevästi
Bernadetten väitettyihin
näkyihin, uskoi vihdoinkin. Kuullessaan Bernadetten lausuvan nämä
sanat, joita tyttö itse ei
käsittänyt - matkalla
pappilaan hän oli koko
ajan toistanut niitä -,
kirkkoherra purskahti itkuun.
WILFRID STINISSENIN KIRJASTA MARIA RAAMATUSSA JA
MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME.
KATT 1982. 28 MK.

Painotuoretta!
Hetkipalvelus: Adventin ja joulun aika. Hinta 100,-.
Saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta.
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Me rukoilemme, etta kristityt vapautuisivat niistä
kulttuurisidoksista, jotka
vaikeuttavat toisten ihmisten arvon ja oikeuksien tunnustamista.
Me rukoilemme, etta kristillinen ihmiskuva valaisisi
evankeliumin arvoilla Aasian kulttuureja.

Böneapostolatet
December
Vi ber, att de kristna kunde
frigöra sig från sådana kulturella bindningar, som försvårar erkännandet av andra människors värde och
rättigheter.
Vi ber, att den kristna
människosynen skulle upplysa Asiens kulturer med
evangeliets värden.

Sunnuntaiden
ja juhlapyhien
lukukappaleet
Sunnuntai 2.12. (I)
Adventin 1. sunnuntai
Jes 2:1–5
Ps. 122: 1–2, 3–4a, 4b 5,
8–9. Ks 1
Room. 13:11–14
Matt. 24:37–44
Lauantai 8.12.
Autuaan neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen
1 Moos. 3: 9–15, 20
Ps. 98: 1, 2–3ab, 3cd–4.
Ks 1a
Ef. 1: 3–6, 11–12
Luuk. 1: 26–38
Sunnuntai 9.12. (II)
Adventin 2. sunnuntai
Jes. 11:1–10
Ps. 72:1–2, 7–8, 12–13, 17.
Ks 7
Room. 15:4–9
Matt. 3:1–12
Sunnuntai 16.12. (III)
Adventin 3. sunnuntai
Jes. 35:1–6a, 10
Ps. 146: 6c–7, 8–9a,
9bc–10. Ks Jes. 35:4
Jaak. 5:7–10
Matt. 11:2–11
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Adventtikeräys 2001

Toivoa Ugandan AIDS-orvoille
Hän oli itsekin orpo ja nyt hän taistelee pienten kohtalotovereittensa
puolesta Kasana-Luweeron hiippakunnassa. Hän on isä Vincent Kisenyi-Byansi, hankealoitteen tekijä.
Sotien runteleman Ugandan pahimpia ongelmia on kahden sisällissodan ja AIDS-epidemian jäljiltä suuri orpojen lasten määrä. Heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin
asua kaukaisten sukulaisten tai
muiden maanmiestensä luona, jotka suostuvat ottamaan heidät ko-

sanan Caritas on laatinut suunnitelman, jonka avulla apu tavoittaa
2500 6-12-vuotiasta orpoa 47:ssä
hiippakunnan perustamassa peruskoulussa. Koululaisille hankitaan
koulupuvut ja opiskelumateriaalia,
heille järjestetään päivittäinen
kouluruokailu ja säännölliset terveyspalvelut. Lisäksi he saavat
koulun päätyttyä stipendin, jolla
hankitaan kotieläin toimeentuloa
tukevan hankkeen käynnistämiseksi. Vuoden 2002 aikana ostetaan
koulunsa päättäville lapsille 329
SUOMEN CARITAS RY.

hanneksia ja viljaa perusmenojen
minimoimiseksi ja lasten perehdyttämiseksi hyötykasvien viljelyyn.
Kasanan Caritas, joka on perustettu kehittämään 14 seurakunnan
sosiaalipalveluja, tekee arvokasta
työtä elvyttääkseen sodan runtelemaa maaseutua yhdessä kunnan ja
alueen naistoimikuntien kanssa.
Sen mottona on, että yhteiskunnallinen tasa-arvo luo rauhaa - edellytyksiä lasten, nuorten ja koko yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle. Adventtikeräys suo meillekin tilaisuuden olla mukana tuossa arvokkaassa ja epäitsekkäässä
työssä, jota isä Vincent työtovereineen tekee.
Lopuksi toivotamme kaikille vielä
HYVÄÄ ADVENTIN AIKAA!
SUOMEN CARITAKSEN HALLITUKSEN PUOLESTA
PUHEENJOHTAJA HELENA LANGINVAINIO
TOIMISTOSIHTEERI SIRPA MONTEIRO

Koululaisia yhden Kasana-Luweeron hiippakunnan perustaman koulun pihalla.

teihinsa. Usein heiltä puuttuu lain
turva ja virallinen asema perheessä ja he kärsivät puutteellisesta
huolenpidosta, ravinnosta ja koulutuksesta.
Nuorinta sukupolvea uhkaava
lukutaidottomuus nähdään esteenä
koko kansakunnan kehitykselle.
Siksi Ugandan valtio onkin aloittanut UPE-ohjelman (Universal Primary Education), joka tukee rekisteröityjä kouluja ottamalla osaa
niiden kuluihin. Valtion ohjelma ei
sisällä lasten opiskelumateriaalia,
kouluruokailua eikä terveyspalveluja, joiden avulla voitaisiin edistää
nälkärajoilla elävien orpolasten
hyvinvointia.
Täta puutetta paikkaamaan Ka6

eläintä. Niitä pidetään puoli vuotta eläinlääkärin valvonnassa maatilalla, jonka valtio aikoinaan takavarikoi ja on juuri lahjoittanut takaisin hiippakunnalle. Näin eläinten rokotukset ja tarpeellinen hoito taataan ennen niiden lahjoittamista nuorille. 12 hehtaarin suuruisella maatilalla viljellään myös vi-

Adventtikeräykseen voi
osallistua Fides-lehden
välissä olevalla pankkisiirtolomakkeella, antamalla lahjoituksen kirkoissa oleviin keräyslippaisiin tai suoraan Caritaksen tilille: Sampo
800012-70154504. Huom!
Adventtikeräyksen hyväksi ei kerätä kolehtia.
Voit myös tukea Afganistanin pakolaisia. Mainitse viestissä "Afganistan".

ADVENTSINSAMLING 2001
Ge Ugandas föräldralösä med AIDS en chans
För bidrag till adventsinsamlingen finns inbetalningskort bifogat till Fides eller genom att använda kollektbössor i kyrkorna. Insamlingskonto
Sampo 800012-70154504. Om man vill, kan man också inbetala med anmälan för Afganistan. Det samlas ingen adventskollekt för dessa ändamål.
FIDES 19/2001

Ajatus: Topelius och katolicismen
MAN MÅSTE gå till Peter Englund
och hans ”Ofredsår” för att verkligen fatta vilket helvete som Gustav II Adolf släppte loss över Tyskland och Böhmen. Det tog sex dagar att begrava alla döda efter belägringen av Frankfurt an der Oder
1631, till slut kastade man dem
högvis i stora diken, mer än hundra
i varje grav. Följande år drog armén in i Bayern och – för att låna
Englunds expressiva uttryck –
”brände ett milsbrett sår av eld och
rov genom det bördiga landskapet”.
Böhmen råkade ännu värre ut, en
av kungens officerare skulle efteråt
skryta med att han ensam bränt
upp 800 småstäder och byar. I det
katolska lägret ser vi Tilly excellera i lika vettlöst våld. Bara andra
världskriget kan i Europa visa upp
något motsvarande.
Den svenskfinska nationen betalade ett förskräckande högt pris för
sina av Topelius så varmt besjungna ”segrar”. Englund noterar att
från den lilla socknen Bygdeå i Västerbotten under tjugo års tid utskrevs 225 för krigstjänst. Levande
återvände bara 40 av dem. På samma sätt höll också byarna i Finland
på att förblöda. Uppbåden förvandlades till mardrömmar som lockade de inkallade att massvis fly in i
skogarna.
Heikki Ylikangas berättar om
soldatgossarna som bönderna fritt
köpte och sålde för att använda som
ersättare åt de egna sönerna. Flertalet av dessa 14-16 åringar dukade under i de sjukdomar som var
det dåtida lägerlivets gissel.
DET NATTLIGA mötet mellan Gustav
II Adolf och Regina von Emmeritz
hör till de mest dramatiska scenerna i ”Fältskärns berättelser”. Platsen är kungens sovrum, och bakom
sängens förhängen lurar Hieronymus, jesuiten som skickat ut Regina för att oskadliggöra den så förhatliga svenska monarken. Men
han avslöjas, med det likbleka ansiktet omslutet av en läderhuva.
Krucifixet i hans hand visar sig
gömma en dolk.
Denna avskräckande figur förkroppsligar hos Topelius allt det som
katolicismen står för av vidskepelse och ont uppsåt. Själv bryter kungen ut i vilda förbannelser över den
babyloniska skökan Rom och de
många som ”dyrkar gärningar och
usla beläten i stället för levande
Gud”.
Mordkomplotten är naturligtvis
fria fantasier av en suverän berättare (1880-talets Waltari!). Men hur
kommer det sig – kan man undra
mitt i jubileumsyran 98 att en bli-

vande historieprofessor så hämningslöst kan svartmåla den religion som ändå varit Finlands i så
många århundraden? Sällan har en
författare i Norden lika grovt gett
sig den religiösa propagandan i
våld.
Till råga på allt dyker Hieronymus på nytt upp hos den lärde Johannes Messenius, för sina katolska sympatiers skull dömd att i tjugo år sitta fängslad i det arktiskt
kulna Kajana. Jesuitpatern försöker få honom att tillverka dokument som skulle bevisa att både
Gustav Vasa och Gustav Adolf till
slut vacklat i sin lutherska tro.
Förfalskaren tröstas med det cyniska argumentet: ”Om din tunga
ljugit och din hand dödat, så skall
det vara ett fromt och heligt verk,
när det gällt att föra tillbaka de villade fåren”. I sista stund räddas
Messenius av sin rådiga hustru
Lucia.
MATIAS UUSIKYLÄ

Vår kolumnist: Johannes Salminen.

Inom en pojkboks oskyldiga ram
vädras här alla de gängse fördomarna mot katolicismen. Topelius får
inte underskattas som opinionsbildare, från sitt håll skulle ”Fältskärns berättelser” för generationer
framåt prägla människors religiösa
utblick.
DET ÄR allmänt erkänt att reformationen i Finland i första hand var
politiskt betingad, Gustav Vasa ville stärka sin ställning på kyrkans
bekostnad, och då kom Luthers lära
väl till pass. Någon spontan folkvilja kunde kungen aldrig räkna
med som stöd för sina aktioner,
tvärtom fann sig människorna bara
trögt och motvilligt i dekreten från
Stockholm.
Bilden var inte stort annorlunda
i Sverige. Som Magnus Nyman
påpekar i sin färska studie ”Förlorarnas historia” var den svenska
kyrkan relativt oberörd av den korruption som väckt sådan anstöt på
kontinenten. In i det sista stod den
för viktiga kulturinsatser, såsom
till exempel öppnandet av Uppsala
universitet 1477. Man glömmer lätt
att utgivningen av Nya TestamenFIDES 19/2001

tet på svenska 1526 ursprungligen
varit ett biskopligt initiativ.
Finland för sin del kan visa upp
en rad kraftfulla biskopar under
medeltiden, de kunde vara ”suuria
järjestäjiä” som Mikko Juva säger
men också lärda män som i Paris,
Bologna och Rom insupit tidens
högsta bildning. De direkta kontakterna med Europa bidrog i sin mån
att höja den finska profilen, som en
del av en större, rikt pulserande
helhet var landet inte längre en
stackars avkrok bakom Sveriges
rygg. Signifikativt är att biskoparna från 1385 framåt alla är inhemska.
Av inte ringa betydelse var att
katolicismen handskades oväntat
varsamt med det hedniska Kalevala-arvet. I stället för att rensa ut allt
förgripligt ur folksången infiltrerade man den med nytt kristet legendstoff, så oersättligt vidgande
det poetiska registret. När förstörelsen slutligt satte in under det
renläriga 1600-talet skulle Kalevala hitta en sista fristad i de ortodoxas Karelen.
Det känns smått kusligt att se
hur ingrepp utifrån och uppifrån
kan locka ett helt folk att totalt byta
identitet. Ett land som medeltiden
igenom levat i djup harmoni med
sin katolska tro skulle en dag träda fram som lutherdomens sanna
fäste i Norden och välja Vår Gud
är oss en väldig borg till sin första
nationalsång.
OM HIERONYMUS är boven i ”Fältskärns berättelser” så är Gustav II
Adolf den stora ljusgestalten, hjältekonungen som på Tysklands jord
är ute för att värna den enda rätta
tron. Som en kamp mellan onda och
goda makter får trettioåriga kriget
ett lockande skimmer över sig hos
Topelius.
I förbifarten nämner han visserligen att 44.000 människor vän
och fiende – strök med under några mordiska veckor i trakten av
Nürnberg, men när finnarna under
Ståhlhandske stormade fram mot
de kejserliga ”uppstod en stolt, en
härlig strid av oförgätligt minne”.
Och i den löpande kommentaren
tar postmästaren för säkerhets
skull till orda:
”sådana karlar som Gustaf Adolf och Napoleon,
de röra på saker och ting
här i världen, tappa bort
litet blod, som blivit förskämt av vällevnad, och
därav blir världen frisk”.
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Pyhimys

Sri Lankas apostel, den salige Josef Vaz
Sri Lanka fick sin första kontakt
med kristendomen när portugiserna 1506 ville grunda ett handelscentrum på ön. De fick tillstånd att
grunda en depå i Colombo för handeln med kanel och då de erbjöd
goda fördrag föll de kungliga och
adliga familjerna i farstun för dem.
Snart märkte lankeserna att man
fick de bästa överenskommelserna
om man visade sig intresserad av
kristendomen.
Portugiserna tog allvarligt på sin
kristna plikt att sprida kristendomen i hela sitt världsvida maritima imperium. Kungarna utrustade, fraktade och understödde missionärerna. På grund av sina insatser fick kungarna ett avtal med
påven, padroado = närmast patronatsrätt, som gav dem rätten till
alla utnämningar. I det skedet var
detta sätt det mest praktiska. Missionsverksamheten var ganska
summarisk och undervisningen ytlig och skulle inte gillas idag. En del
av de döpta återgick också med tiden till sina buddistiska seder men
många blev ändå goda kristna.
I mitten av 1600-talet började
holländarna erövra Portugals asiatiska kolonier, som övertogs av det
holländska Ost-indiska kompaniet.
1658 hade de erövrat Sri Lankas
hela kustland och kastat ut alla
katolska präster. Endast riket Kandy i öns mitt förblev självständigt.
Holländarna erövrade alla de portugisiska kolonierna utom Goa i
Indien och de små öarna Macao och
Timor längre österut.
Holländarnas inställning till religion var att den enda godtagna
kyrkan var den kalvinistiska och all
avgudadyrkan, hinduisk, buddistisk eller katolsk skulle undertryckas. Men de hade inte möjligheter att sända dit tillräckligt med
präster. Prästerna for på korta avtal och brydde sig aldrig om att lära
sig landets språk. Då de trodde på
predestinationen (att Gud bestämt
en del till himlen och andra till helvetet) ansåg de att alla icke kristna var dömda till helvetet och var
rädda för att störa Guds planer om
de döpte dem. Men de fordrade att
invånarna skulle komma till sön8

dagsgudstjänsten och sända barnen
till skola. Båda dessa gick på holländska. De införde strafflagar. De
katolska prästerna hade de deportterat men det var strängt förbjudet
att hålla något slags katolsk andakt
eller undervisa. På det indiska fastlandet lyckades de ej upprätthålla
lagarna men på en ö som Sri Länka var regementet hårdare .
Den 21. april 1651 föddes Josef
Vaz i Goa. Familjen hörde till braminerna, den högsta kasten i Indien och var katolsk sedan länge. Han
skickades till högre läroverk för att
kunna bli präst. På den tiden stod
det illa till i kyrkan i Goa. Portugal
lyckades inte förse det med biskopar, landet var utan biskop i över
20 år, vilket resulterade i stridigheter, brist på disciplin och låg moral. År 1629 hade Propaganda Fide
grundats i Rom. När man där såg,
att Portugal inte kunde fylla patronatsrättens skyldigheter i de delar av Asien som inte lydde under
landet, skickade Propagandan biskopar dit. Men kungen av Portugal
och ärkestiftet Goa tog det som en
blodig förolämpning och gjorde sitt
bästa för att hindra deras verksamhet.
Vid denna tid fick infödda i Goa
bli präster, men behandlades som
sekunda. De blev aldrig kyrkoherdar utan fick bara hoppa in som
hjälppräster och tolkar vid behov.
Ordnarna tog inte emot dem fastän
de var välutbildade och begåvade.
1676 hade Goa äntligen fått en
biskop och denne vigde Josef Vaz
till präst. En Goa-präst som besökt
Macao hamnade på hemvägen till
Colombo, där skeppet måste söka

skydd för oväder. Han fick ej stiga i
land men några katoliker sökte upp
honom och berättade om sitt elände. Efter hemkomsten berättade
han detta för fader Vaz som genast
beslöt att resa dit och hjälpa dem.
1686 startade han (till fots) sin långa färd till Sri Lanka. Han och hans
tjänare hade ingenting med sig
utan tiggde sitt uppehälle. I närheten av Quilon tog han kontakt med
traktens jesuiter som gav honom
rådet att klä sig i en enkel sari och
därtill en kurs i tamilska.
I mars 1687 nådde han med sin
tjänare Jaffna i norra Sri Lanka.
Båtresan som borde ha gått på tre
dagar tog på grund av en våldsam
storm par veckor. Utan vägkost,
som de var, var de alldeles slut när
de kom fram och insjuknade i dysenteri. Ortsborna blev rädda för
epidemi och förde ut dem i
djungeln. Där fann dem en snäll
kvinna när hon samlade ved. Hon
kom dagligen med litet risvälling
till dem. På detta repade de sig och
kunde börja sin verksamhet. Med
rosenkransen om halsen gick fader
Vaz omkring och tiggde och spanade efter kristna. Han fann ett hus
där han blev vänligt bemött och det
framgick snart att de var katoliker.
Jaffna var ett huvudkvarter för
holländarna och därför en farlig ort.
Katolikerna förde dem därför till
byn Sillalai och därifrån skötte han
under två år sitt arbete.
Men den holländska kommissarien fann att katolikerna blivit
mera fri modiga och antog att en
präst kommit till ön. På julafton
ställde han till en raid, arresterade
300 personer, män, kvinnor och

Lucia-puoti
Katolinen kirja- ja lahjatavarakauppa
Kuusitie 6, Meilahti, puh. (09) 2416095
Auki: ti-pe 12-17 sekä 15.11. lähtien torstai-iltaisin 17-19
Myymälä auki ennen joulua myös lauantaisin seuraavasti:
10.11. klo 10-12; ja 24.11., 1.12., 8.12. sekä 15.12. klo 12-16

Tervetuloa tutustumaan! Meiltä löytyy kauniita adventtikalentereita lapsille, joulukortteja, seimihahmoja ja taloja ym.
FIDES 19/2001

P YHIMYS
barn men lät de flesta gå hem följande dag. De rikaste och mest inflytelserika männen höll han kvar.
Då de trots hot vägrade att bli protestanter lät han piska ihjäl en och
satte de andra, kedjade, i så hårt
arbete att de snart dog. Fader Vaz
och hans tjänare, som ej blivit fast
i raiden, sökte skydd i djungeln.
Senare fick han en guide till Puttalam, längre söderut. Det var Kandy-rikets hamn och där kunde han
arbeta öppet. En katolik från Kandy bad honom att komma till den
orten och ansåg honom vara säker
där, men han blev angiven som portugisisk spion, och hamnade i fängelse. Men kungen följde med hans
levnadssätt och insåg snart att han
ej var spion och gav honom allt
mera frihet.
I Sri Länka fanns det sedan den
portugisiska tiden ett system med
lekmannaledare i församlingarna =
nuppu, som hade rätt att döpa, besöka sjuka, hålla söndagsandakt
och undervisa. Fader Vaz fann att
systemet var gott och inrättade det
på många håll och utökade det med
kateketer = annavis.
1697 lyckades tre nya präster
komma till ön. Nu kunde de fördela sig på flere orter. En blev i Puttalam, en skickades till Vanni där
fursten var positiv gentemot missionärerna och en stannade hos fader Josef. I september 1697 utbröt
det en koppepidemi i Kandy. De
insjuknade fördes ut i djungeln och
lämnades åt sitt öde. Kungen och
andra välbeställda for till landsorten. Men fader Vaz och hans kamrat gick ut i djungeln, byggde skjul
över de sjuka, förde mat till dem och
skötte dem så gott de kunde. Bredvid den lilla kyrkan fanns det övergivna hus och prästerna gjorde dem
till ett sjukhus, dit de förde alla som
de hittade för att lättare kunna vårda och mata dem och ge dem som
dog en hederlig begravning. Då katolikerna märkte att prästerna ej
smittats vågade sig endel börja hjälpa dem och andra skickade pengar
till mat.
När epidemin var över försökte
några anti-katolska personer övertyga kungen att epidemin var ett
straff för att missionärerna fått
komma. Beviset var, sade de att de

flesta döda varit katoliker. Men
kungen hörde sig för och konstaterade att många av dem som dött,
var kristna, för att de på dödsbädden bett om dopet. De flesta ortsborna var fulla av tacksamhet och
beundran över prästernas arbete.
Under årens lopp blev situationen
allt bättre. 1705 hade han 8 präster till sin hjälp. De verkade på var
sitt område och han vandrade från
den ena till den andra för att kontrollera och hjälpa. Trots dessa ansträngningar nöjde han sig med 3-4
timmars sömn och levde i huvudsak på ett mål ris om dagen. Hans
medhjälpare följde så gott de kunde hans exempel. Alla hans präster var språkkunniga och den skickligaste skrev religiösa böcker både
på singalesiska och tamil. De hade
ingen tryckpress men de betalade
goda skrivare för att göra kopior av
dem. Det var ett av de få ändamål
för vilka de bad om donationer från

Goa.
1710 närmade sig fader Vaz sextio och hade blivit mycket svag. På
våren blev han värre, var delvis förlamad och hade svåra plågor men
lät sig dagligen bäras till kyrkan för
att undervisa folket. Han dog 16.
januari 1711 och lämnade i Sri Lanka 70.000 väl organiserade katoliker. Alla som kände honom, oberoende av tro, var övertygade om att
han var en helig man.
Kyrkans svårigheter var ej förbi
men 1762 fick landet en ny holländsk guvernör, baron Eck, som
vägrade att vidare upprätthålla
strafflagarna. De fanns på papper
men bara som död bokstav. När
herra-väldet övergått till britterna
avskaffade de småningom strafflagarna. År 1995 saligförklarade
påven Johannes Paulus II fader
Josef Vaz vid ett speciellt besök i
Colombo.
MÄRTA AMINOFF

Paastonajan retriitti 8.-10.2.
Birgittalaissisarten vieraskodissa, Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Aihe:
ULOS ULAPALLE! Maallikkojen “rooli”/elämänasenne kirkossamme kolmannella vuosituhannella. Retriitin
johtaa isä Frans Voss SCJ.
Osallistujamäärä n. 20 hlöä. Aloitamme pe-iltana klo 19 ja lopetamme supäivällä klo 14. Hinta 63 euroa (375
mk). Sitovat ilmoittautumiset 31.1.
mennessä, puh. (02) 2501910.

Lähetyskolehti
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
Pyhän Marian seurakunta
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Pyhän Olavin seurakunta
Pyhän ristin seurakunta
Autuaan Ursulan seurakunta
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Ekumeeninen keskus
Stella Maris
Yhteensä

3.884,70
2.774,40
1.328,80
1.365,00
1.133,70
487,70
392,00
150,00
150,00
11.666,30

Kiitän kaikkia, jotka ovat avustaneet Kirkon lähetystoimintaa kuluneen vuoden aikana niin taloudellisesti kuin esirukouksillaankin osallistumalla Rukousapostolaatin esirukoustoimintaan.
LÄHETYSASIOIDEN HOITAJA
ISÄ FRANS VOSS SCJ
FIDES 19/2001
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Lukijoilta/Kysy papilta
Tällä palstalla toivomme lukijoittemme tuovan esille rakentavia mielipiteitään sekä käyvän keskustelua katolisen uskonsa todeksi elämisestä. Lisäksi palstalla voidaan esittää kysymyksiä, joihin joku hiippakuntamme pappi vastaa. Kirjoitukset tulee toimittaa kirjekuoressa
Fidesin toimitukseen. Kuori merkitään tunnuksella “mielipide” tai “kysymys”. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä eikä niitä
palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Harry Potterista

Potter, nuoriso ja vanhempien rooli

Yhdyn täysin Fidesissä 17/2001 esitettyihin huoliin Harry Potter -ilmiöstä! Kirjassa piilee suuri vaara,
joka saattaa aiheuttaa lapsille täysin vääränlaisten moraalikäsitysten synnyn. Artikkelin lopussa oleva retoorinen kysymys, joka koski
lasten pyhimyslegendoja, herätti
ajatuksen, eikö katolinen kirkko
voisi tehdä tässä asiassa jotain?
Markkinoilla oli yli 10 v. sitten
ihastuttava lasten kirja: Satakieli
Marian lintu, kirj. Leena Erkkilä,
kuvittanut Ulla Vaajakallio. Kirja
myytiin loppuun melko nopeasti.
Olen näiden vuosien aikana kahdesti soittanut Lastenkeskukseen ja
kysellyt uutta painosta, asiaa on
luvattu harkita ja esittää eteenpäin, mutta kirjasta ei ole otettu
kuitenkaan uutta painosta. Fideslehdessä oli silloin aikoinaan tiedotuskeskuksen pieni ilmoitus kirjasta ja saattoi olla, että kirjaa sai tilatakin sieltä kautta. Auttaisikohan
tällainen pieni markkinointiapu
asiaa eteenpäin?
RIITTA RUUHIMÄKI

Luin mielenkiinnolla Fidesissä ilmestyneen artikkelin Harry Potter
-kirjoista. Olen toiminut aktiivisesti
nuorisotyössä jo muutaman vuoden. Tänä aikana olen oppinut tuntemaan suomalaisten koululaisten
vahvat ja heikotkin puolet. Olen
itsekin oppinut heistä paljon.
Potterin kaltaiset kirjat eivät
muodosta suurta vaaraa nuorille
lukijoille. Kirjat eivät ole katekismus, eikä niiden ole tarkoituskaan
olla. Ne ovat mielestäni harmittomia. On myönteistä, että nuorten
kirjoista ja ylipäätään kaikesta,
mikä liittyy nuoriin, puhutaan.
Kuitenkin olen sitä mieltä, että on
monia muita suurempia vaaroja,
joihin vanhempien ja kasvattajien
pitää kiinnittää huomionsa: nuorille ja lapsille suunnattuihin tv-sarjoihin, musiikkiin, lehtiin, elokuviin, heidän Internet-käyttöönsä
jne. Monet tv-sarjat tai elokuvat
ovat todellakin vahingollisia nuorille. Niihin verrattuna Potter-kirjat
ovat jopa rakentavia.

Monesti etsitään ihmeellisiä ratkaisuja nuorten ongelmien ehkäisemiseksi. Tehokkain keino on kuitenkin yllättävän yksinkertainen:
vanhemmat. Vanhempien yksi tärkeimmistä tehtävistä on viettää
mahdollisimman paljon aikaa joka
päivä lastensa kanssa, harrastaa
yhdessä. Isän ja äidin täytyy olla
lastensa parhaat ystävät. Silloin
lapsi on turvassa. Jos vanhemmat
tekevät niin, em. vaarat eivät ole
uhkaksi lapsille, koska lapset turvautuvat vanhempiinsa ja seuraavat heidän esimerkkiään.
Ennen kuin ruvetaan arvostelemaan Harry Potterin kaltaisia kirjoja, kannattaa miettiä, missä ovat
nuorille todelliset vaarat, ja yrittää
ratkaista ne ensin. Vanhempien
rooli on tässä aivan korvaamaton
ja olennainen. Sekin on helppo huomata vuosien kuluessa nuorison
parissa. Vanhemmat, viettäkää aikaa lastenne kanssa, olkaa ennen
kaikkea... vanhempia!
JAVIER SALAZAR

Hur var det nu med Harry Potter?
Efter att ha läst Marko Tervaporttis artikel ”Harry Potter - hyvän vai pahan tuolla puolen?” i Fides 17 måste jag helt enkelt skriva
ett svar. MT skriver att han för en
tid sedan försökt låna en Potter-bok
från Helsingfors stadsbibliotek,
men fått höra att alla 1 500 exemplar av böckerna var utlånade. Skrev
han då sin artikel (som ju blev
uppskjuten från föregående nummer) utan att ha läst en enda av
böckerna?
Med hänvisning till HP-kritikerna konstaterar MT att en anledning
till oro är att det förekommer magi
i böckerna. Visst, men magi är en
väsentlig beståndsdel i C.S. Lewis’
Narnia-böcker också (åtminstone i
Min morbror trollkarlen), och få
kristna har något emot dem.
Sen heter det att motståndarna
också oroar sig för att gränsen mellan gott och ont förskjuts – trots att
få böcker, vare sig de är riktade till
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barn eller vuxna, gör så klar boskillnad mellan gott och ont som HPböckerna. Böckerna om Harry Potter handlar ju precis om kampen
mellan gott och ont. Och helt i
avsaknad av kristna förtecken är
kampen inte heller: eleverna och
lärarna på skolan Hogwarts (fi.
Tylypahka) firar ju jul!
Ett andra stort frågetecken dyker
upp i mitt sinne när MT skriver att
ett tredje störande drag ”är att den
allmänna litterära nivån sjunkit”
och att ”den litterära stilen och nivån i böckerna blivit på en anspråkslös nivå”. Jag skulle gärna se
att MT ger konkreta exempel på
vad J.K. Rowling har skrivit som
hon borde ha låtit bli att skriva?
Vilka är de ämnen som andra författare enligt MT så godhetsfullt
avstått från att skrildra, men som
Rowling ”kallt” tar upp? Och vilka
är de traditionella författare som
MT verkar vilja föra fram utan
FIDES 19/2001

namns nämnande? MTs rent
språkliga kritik förstår jag mig inte
heller på. Jag har själv läst alla fyra
hittills utkomna HP-böcker på originalspråket engelska med stor
behållning, och även om det är sant
att Rowling som skribent inte kan
jämföras i skicklighet med en Philip Pullman, så kan hon gott och väl
mäta sig med C.S. Lewis. Det är
inte för inte som Rowling i Storbritannien kammat hem ett otal pris
för ”årets bästa barnbok” de senaste åren.
Då kanske felet ligger i den finska översättningen? Den har i alla
fall fått beröm – fast kanske just för
det som jag tycker att gick fel: översättaren Jaana Kapari har valt
att ändra på namnen på det mesta
i boken: skolan Hogwarts blev som
sagt Tylypahka, spelet Quidditch
“Huispaus” och så vidare, vilket gör
att de finska böckerna mycket mer
är barnböcker än de engelska för-

Katekeesin kaikuja
lagorna (och de svenska böckerna),
som läses av folk i alla åldrar.
Så när MT varnar sina läsare för
att Harry Potter-febern i värsta fall
kan leda till att det läsande barnet
hamnar i en värld dit vuxna inte
kan komma och som barnet inte
själv kan ta sig ut ur, så rekommenderar jag i stället att föräldrar och
andra intresserade går och skaffar
sig en egen Harry Potter-bok, läser
den och därefter kan vara med och
diskutera en hurdan kvast man
skulle vilja ha om man kunde göra
som Harry: fara till Hogwarts från
platform 9 3/4 och lära sig spela
Quidditch. Eller är fantasi faktiskt
så farligt att det är den ”smitta” som
MT hänvisar till i ingressen av sin
text?
SARA TORVALDS
VAIN MUUTAMA sana vastaukseksi
Sara Torvaldsin mielipiteeseen:
Vaikka en saanut Potteria uudestaan käsiini artikkelia kirjoittaessani, ei koko aihe minua olisi kiinnostanut, ellei minulla olisi ollut jo
riittävästi kokemusta Potterista
mm. kouluopetuksessa. Tunnen siis
kyllä Potterini. Ja jos ST olisi lukenut artikkelini huolellisesti, hän
olisi varmaankin myös nähnyt, etten siinä itse väitä mitään J.K. Rowlingin kirjojen puolesta tai niitä
vastaan, vaan esitän kristityistä
lähteistä löytämiäni huolenaiheita
ja tästä kokonaisuudesta helposti
vedettävissä olevan johtopäätöksen,
että vanhempien on tiedettävä, missä mennään, ja kannettava vastuunsa lapsiensa tekemisistä aivan
riippumatta siitä, mistä nimenomaisesta ”maailmasta” on kyse.
Johtopäätökseni takana pysyn.
Muuten: Tietenkin Pottereissa hyvä
ja paha ovat selvästi esillä. Kysymys kuuluukin, missä määrin hyvä
on oikeasti hyvää, missä määrin
taas ei. Saahan maamme nuoriso
hyväksi väitettyjä vaikutteita koulun terveystiedon tunneiltakin - ja
silti monet vaikutteista ovat täysin
kristillisen uskomme vastaisia. Tulkoon vielä sanotuksi: Minusta Harry Potter -kirjat eivät ole menestyksensä arvoisia. Hyvä on kuitenkin,
että asiasta käydään keskustelua,
kuten tälläkin aukeamalla näkyy.
MARKO TERVAPORTTI
PS. Internetissä Harry Potter
-keskusteluun voi tutustua esim.
osoitteissa www.ignatius.com (vaatii keskustelusivuille rekisteröitymisen) ja www.family.de (suoritettava Potter-artikkeleiden etsintä).

Fransiskaaninen tunnus "Tau"
Symbolin merkitys paljastuu
Monet ovat olleet kiinnostuneita
fransiskaanien näkyvimmän tunnuksen, Tau-ristin, alkuperästä.
"Tau" on paitsi kreikkalainen kirjain myös hepreankielen aakkosten
viimeinen kirjainmerkki. Raamatussa sillä on aivan erityinen merkitys, ja taidehistoriassakin pitkä
traditio.
Vanhassa testamentissa Tau on
standaarissa, jossa Mooses nostaa
vaskikäärmeen kaikkien nähtäväksi. Perimätiedon
mukaan Tau oli
merkki,
jonka
Egyptin orjuudessa olleet israelilaiset piirsivät verellä oviinsa ja näin
välttivät esikoistensa kuoleman.
Saman T:n löydämme katakombeistakin. Se on
myös pyhän Antonius Egyptiläisen
tunnus, ja sitä
käyttäå vuonna
1352 perustettu
Pyhän Antoniuksen ritarikunta. Avatessaan 4. Lateraalikonsiilin vuonna 1215 paavi
Innocentius III nimesi Taun katumuksen merkiksi. Tämän vuoksi
Franciscus otti Taun omaksi tunnuksekseen. Franciscus käytti Taumerkkiä usein. Hän piirsi sen taloihin, seiniin ja puihin. Rietin laaksossa sijaitsevassa Fonte Colombossa (jossa Franciscus laati veljien ensimmäisen säännön) on yhä yhdessä ikkunanpielessä näkyvissä Franciscuksen maalaama punainen T.
Tällä merkillä hän siunasi ihmiset
ja vahvisti kirjeittensä allekirjoitukset. Me löydämme Taun niin
ikään hänen veli Leonelle kirjoittamastaan siunauksesta, jolla hän
lohdutti hädässä ja ahdistuksessa
ollutta veljeä. Se antoi veli Leonelle jatkuvaa voimaa ja lohtua, koska hän saattoi kantaa täta Franciscuksen siunausta aina mukanaan.
Franciscukselle Tau oli jumalal-

FIDES 19/2001

lisen valinnan merkki sellaisena
kuin se esiintyy Hesekielin kirjan
9. luvussa. Vanhasta Testamentista luemme, etta ennen jerusalemilaisten rankaisemista Herra antoi
käskyn: "Kulje Jerusalemin halki,
koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden
otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden" (Hesekiel 9:4).
Näin oikeamieliset, vanhurskaat,
välttyivät Jumalan kostolta. Niin
myös aikojen lopussa kaikki Kristukselle kuuluvat
merkitään sinetillä (Ilm 7:3).
Kaiken tärnan
vuoksi ja ennen
kaikkea katumuksen merkkinä Tau on fransiskaanisen perheen
symboli, pyhän
isämme Franciscuksen
testamentti, siunauksen ja rauhan
merkki. Se muistuttaa meitä myös
rististä, lunastuksemme merkistä.
Veli Leonelle kirjoittamansa siunauksen toiselle puolelle Franciscus kirjoitti ylistyksen Jumalalle.
Siinä hän kääntyy Herran puoleen
ihaillen tämän samanaikaista suuruutta ja nöyryyttä.
Franciscukselle kääntyminen
Jumalan puoleen ja kääntyminen
veljen puoleen ovat saman mitalin
kaksi puolta.
Yhteisöstämme osallistui kaksi
jäsentä Liettuassa toukokuussa
vuonna 2000 pidettyyn konferenssiin. Viimeisenä iltana siunasimme
toisemme tekemällä Tau-ristin sisariemme ja veljiemme otsaan. Se
on lämmin ja arvokas tapa hyvästellä varsinkin silloin, kun tiedämme, että seuraavaan tapaamiseen
saattaa mennä vuosia.
Pax et bonum!
TUULIKKI TUURI OFS
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Maailman kriisit ovat pyhien kriisejä
Jatkosarja ripistä eli parannuksen sakramentin tarkoituksesta ja olemuksesta. Osa 2/3.
Omantunnon tutkistelu
Etsiessämme Jumalan anteeksiantoa synneillemme meidän täytyy
ensiksi tutkistella omaatuntoamme
löytääksemme ne viat, jotka ovat
loukanneet Jumalaa. Sen tekemiseen ei ole jotakin määrättyä tapaa.
Menetelmien pitäisi vaihdella yhtä
paljon kuin henkilökohtaisten olosuhteidenkin (lapsi vai aikuinen;
naimisissa vai naimaton; ruumiillisen vai henkisen työn tekijä; ripittäytyykö kerran viikossa vai kerran vuodessa jne.). Mutta me kaikki olemme velvollisia noudattamaan samoja käskyjä, jokainen on
kutsuttu pyhyyteen. Jokaisen täytyy päättää, kuinka paljon aikaa
käyttää ja kuinka parhaiten tunnistaa syntinsä, voidakseen tuoda ne
Kristuksen eteen, jota pappi edustaa.
Jos haluamme tutkistella itseämme hyvin, meidän täytyy pyytää
apua Neitsyt Marialta ja suojelusenkeliltämme. He hankkivat meille Pyhän Hengen valoa. Sitä me
tarvitsemme, jottei meiltä jäisi huomaamatta vikoja, joita emme ehkä
haluaisi tiedostaa. Jos haluamme
ripittäytymisemme edistävän hengellistä elämäämme Jumalan rakkaudessa, meidän täytyy tutkia itseämme huolellisesti suhtautuen
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siihen ainakin yhtä suurella mielenkiinnolla kuin mihin tahansa
muuhun tärkeään asiaan. Tutkistelumme ei tarvitse olla monimutkaista tai vaikeaa. Olennaista on
varmistautua siitä, ettei mitään
tärkeää jää piiloon johonkin sielumme nurkkaan.
Joskus olemme niin tottuneita
henkilökohtaisiin toimintatapoihimme, että vain poikkeukselliset
asiat kiinnittävät huomiotamme.
Mutta emme voi rajoittautua menneisyyden pintapuoliseen silmäilyyn. Meidän pitäisi löytää ne tottumuksesta tehdyt virheet, jotka
vähä vähältä aiheuttavat sielulle
todellista tuhoa.
Penseys, huolimattomuus henkilökohtaisten velvollisuuksien täyttämisessä, kevytmielisyys puheessa, toisten tuomitseminen (olipa siihen aihetta tai ei), se, että laiminlyö velvollisuutensa lähimmäistä
kohtaan, valheet, sanansa syöminen, ajanvietteittemme tai perheja sosiaalisten suhteittemme maailmallisuus, kohtuullisuuden puute, uteliaisuus, hajamielisyys messussa tai rukouksessa, huolimattomuus hengellisessä elämässämme,
hyveellisiin tekoihin kutsuvan Jumalan armon vastustaminen ja niin
edelleen - kaikki nämä asiat ansaitsevat huomiomme, ja niiden pitäi-

si saattaa meidät vakavaan itsesyytökseen ja kokosydämiseen katumukseen tässä anteeksiannon
sakramentissa. Puhdistauduttuamme siten Jumalan armosta edistymme päivä päivältä matkalla
kohti henkilökohtaista pyhyyttä.
Jos haluamme “sopia” Jumalan
kanssa, meidän täytyy olla pahoillamme vääryyksistämme. Mutta
katumusta, tai sydämen surua, ei
pitäisi ymmärtää tunteitten asiaksi. Vaikka emme osaa itkeä syntejämme tai ”tuntea” surua niistä,
parannuksen sakramentin keskeiset ehdot tulevat silti täytetyiksi.

KRISTINUSKON TULON myötä monet
vanhat tavat säilyivät pitkään kansan keskuudessa. Myös kuolemaan
ja hautaamiseen liittyvät antiikin
ajan rituaalit säilyivät kielloista
huolimatta pitkälle 200-luvulle.
Arja-Leena Paavola kirjoittaa
(Yliopisto 16/2001), että suremista
ja itkemistä kesti jopa kaksi viikkoa. Julkiset hautajaiset olivat
meluisia kulkueita, sillä ajateltiin
että kuolemaan liittyi epäpuhtautta, ja siitä piti varoittaa muita äänekkäästi. Kristinuskon tulon jälkeen ei enää pidetty sopivana, että
naiset kulkivat itkien ja vaatteita
repien. Ajateltiin, että he siten yrittäisivät löytää uuden miehen itsel-

leen. Sattuipa joskus ylilyöntejä,
jolloin hautajaisista tuli kaaos. Rakastetun piispa Basileioksen hautajaisissa 300-luvulla pakanat ja
kristityt kiistelivät, kuka suri eniten piispaa. Seurauksena oli useita uusia ruumiita. Maanpetokseen
ym. kyseenalaiseen toimintaan tuomittujen hautajaisissa kiellettiin
itkeminen. Se oli rangaistuksena
koko suvulle. Ruumishautausta
käytettiin jo ennen kristinuskon
tuloa. Muista rituaaleista mainittakoon veriuhrit ja ruokauhrit.
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Katumuksen tarve
Ehkä emme pysty saamaan esiin
vihaa syntiä kohtaan. Voimme jopa
huomata suuremman taipumuksen
langeta uudelleen, koska aikaisemmat synnit ovat jättäneet meidät
heikommiksi. Synnin sureminen ei
tarkoitakaan, että emme enää tuntisi vetoa tuohon synnilliseen tekoon. Se tarkoittaa, että olemme
lujasti päättäneet inhota sitä. Katumuksen pitäisi jossakin mielessä viitata Jumalaan, muuten se ei
vetäisi meitä hänen läheisyyteensä tai voittaisi anteeksiantoa. Suru,
joka perustuisi vain inhimillisiin
syihin, jättäisi meidät satimeen
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oman kurjuutemme ahtaiden seinien sisäpuolelle.
Suru, jonka puutteemme ovat aiheuttaneet, ei olisi todellista, jos
siihen ei liittyisi päätöstä olla vastedes tekemättä syntiä. Mutta tämä
päätös ei takaa, että asiat todellakin sujuisivat hyvin. Ripittäytyäkseen hyvin ei ole tarpeellista olla
varma, ettei enää koskaan loukkaa
Herraa. Sen sijaan meiltä vaadi-
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Pyrkimus parannukseen
Ihminen, joka on päättänyt olla
lankeamatta uudelleen, alkaa poistaa tieltään kaikki tilaisuudet synnintekoon. Eipä viitsitä huijata itseämme. Jos haluamme luopua
synninteosta, meidän täytyy hyödyntää käytettävissämme olevia
keinoja. Potilas, joka haluaa parantua, ottaa lääkettä ja noudattaa lää-

Pyhä Tuomas Akvinolainen
kirjoitti suurteoksessaan
Summa theologiae ripin
välttämättömyydestä mm.
näin: “’Hän, joka sinut loi
ilman sinua, ei vanhurskauta sinua ilman sinua.’ Siksi
on niin, että katumuksen
sakramentti on välttämätön
pelastukselle, aivan kuten
ruumiillinen lääke, kun ihminen on sairastunut vaaralliseen tautiin.” (III, 84, 5)

taan tahtoa käyttää niitä keinoja,
jotka voivat auttaa meitä välttämään syntiä tulevaisuudessa. Jokainen meistä voi langeta syntiin
uudestaan, mutta tulevien virheiden pelko ei saisi pitää meitä erossa sakramentista. Potilas ei hylkää
lääkettä, vaikka tietääkin, että hän
todennäköisesti vielä sairastuu
uudelleen.

kärin määräämää ruokavaliota. Jos
hän ei niin tee, ei voida sanoa, että
hän todella haluaisi tulla terveeksi
- katsotaanpa asiaa sitten miltä
kannalta tahansa. “Mutta en tahdo tehdä syntiä. Olen vain niin
heikko.” Ja juuri siksi meillä on erityinen velvollisuus välttää synnintekoon tarjoutuvia tilaisuuksia.
Väärässä ympäristössä jokaisesta
meistä tulee “helppo nakki”.
Luja pyrkimys parannukseen

näkyy myös halussamme käyttää
myönteisiä keinoja vahvistaaksemme itseämme. Ne keinot ovat rukous (“rukoilkaa, sanoi Kristus, ettette joutuisi kiusaukseen”), säännöllinen - jos mahdollista, päivittäinen - pyhällä kommuuniolla käyminen, ja hartaus autuasta Neitsyttä
kohtaan. Kuinka voimme voittaa
aistillisuuden, laiskuuden, itsekkyyden ja monet muut kiusaukset,
jos emme käänny Herramme ja hänen Äitinsä puoleen pyytäen näitä
hankkimaan meille tarvittavan voiman?
Jotkut ajattelevat, että sisäinen
kääntymys synninteon jälkeen riittää palauttamaan heidät Jumalan
suosioon. He ajattelevat, että heidän tarvitsee vain kertoa Jumalalle olevansa syvästi pahoillaan loukattuaan häntä. Mutta sellaiset
ihmiset unohtavat, että Jeesus itse
sanoi: “Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi
annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi” (Joh. 20:23). Koska kukaan
ei ole hyvä tuomari omassa asiassaan, Kristus on jättänyt papeillensa vallan antaa tai olla antamatta
anteeksi harjoitettavaksi katumuksen tuomioistuimessa. Jos pappien
täytyy myöntää tai kieltää anteeksianto, heidän täytyy tuntea ripittäytyjän synnit ja hänen sisäinen
mielenlaatunsa.
ISÄ MANUEL PRADO
JUVENTUS CATHOLICAN MODERAATTORI

Albertin palsta
POJASTA POLVI paranee? Poikien,
isien ja isoisien uskomuksia kasvatuksesta on tutkittu kuluvana
vuonna (Mykkänen, Hirsjärvi, Laurinen). Kuri, rajat ja säännöt ovat
edelleen asioita, joita kaikenikäiset
miehet arvostavat. Lapsilähtöisyyttä ja lasten omia valintoja tukivat
nuorimmat ikäryhmät. Eri sukupuolia miehet haluavat kasvattaa
eri tavalla johtuen mm. kulttuurista ja perinteistä sekä biologisista ja
yksilöllisistä eroista: ”Kyllähän sitä
pojan antaisi ennemmin puissa kiipeillä ja mopolla ajaa.” Saman suvun isät, pojat ja isoisät ajattelivat
asioista yleensä samansuuntaisesti. Ruumiillista kuritusta pidettiin

kaikissa sukupolvissa huonona kasvatuskeinona. Nuorten kasvattajien ajatuksiin vaikuttaa kokemattomuus, mutta myös ammattikasvattajien ja median valistus. Nykyyhteiskunta myös rohkaisee miehiä
isyyteen entisaikoja enemmän esimerkiksi isyyslomilla.
OPETTAJA KYSYI oppilailtaan, mitä
he rukoilevat iltarukoukseksi. Pikkupoika vastasi, että isä rukoilee
hänen puolestaan. ”Ymmärrän,
ymmärrän. Mutta mitä isäsi sanoo,
kun hän rukoilee?” Poika vastaa:
”Kiitos Jumalalle, hän on sängyssä.”
FIDES 19/2001

EKUMENIASSA PITÄÄ voittaa inhimilliset rajoitukset. Ensin pitää ymmärtää oikein, toiseksi oppia soveltamaan sitä oikealla tavalla elämässä. Kolmanneksi on inhimillinen ulottuvuus, että me todella
näkisimme toisemme sisaruksina
ja ystävinä. (Piispa Wróbel, Nya
budbäraren 5/01)
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Kalenteri
messu, 19.00 Guadalupen neitsyen messu espanjaksi
15.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 10.00 lat./
esp., 11.15 päämessu/högmässa, 15.00
mässa på svenska, 16.30 messu saksaksi, 18.00 iltamessu

Diaspora

Järvenpää: 25.11. su 14.00
Porvoo: 16.12. su 14.00

3.12. Raamattu, traditio ja opetusvirka:
isä Jan Aarts SCJ (Katolisen uskon perusteet 155-160)
17.12. Paavius: isä Jan Aarts SCJ (261263)

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.
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.

HELSINKI
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.
28.11. ke 14.00 seniorien messu Marian
kirkossa, kokous seurakuntasalissa
1.12. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 9.30 lördagkursens
mässa i Maria-kyrkan, därefter undervisning i församlingssalen, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.12. adventin 1. sunnuntai: 10.00 lat./
engl., 11.15 päämessu/högmässa, 18.00
iltamessu
3.12. ma 18.30 informaatiokurssi Marian
seurakuntasalissa
6.12. to 11.15 messu isänmaan puolesta,
ei iltamessua
7.12. pe 18.00 Aut. N. Marian perisynnitön sikiäminen, aattomessu
8.12. la 10.00 juhlamessu, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
9.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 lat./
ranska, 11.15 päämessu/högmässa,
16.30 messu venäjäksi, 18.00 iltamessu
10.12. ma 18.30 seurakuntaneuvosto kokoontuu seurakuntasalissa
12.12. ke 9.30 koululaismessu, 18.00 ilta-
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28.11. ke 14.00 messu ja seniorien tapaaminen
29.11. to 18.00 messu Rakkauden lähetyssisarten luona 19.00 seurakunnan caritas
30.11. pe 18-21leirijuhla seurakuntasalissa
1.12. la 9.30 messu ruotsiksi ja lauantaikurssi ruotsin kielellä, 12.15 messu
suomeksi ja lauantaikurssi klo 10.00,
18.30 iltamessu
2.12. adventin 1. sunnuntai: 10.00 päämessu suomeksi, piispanmessu/myyjäiset, 11.30 messu suomeksi, 16.00 messu
puolaksi P. Henrikin kirkossa, 18.30
iltamessu
3.12. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 informaatiokurssi
4.12. ti 19.00 jatko-opintopiiri
6.12. to itsenäisyyspäivä: 10.00 päämessu
8.12. la 18.30 iltamessu
9.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.30 iltamessu
10.12. ma 14.00 maanantaiklubi
11.12. ti 19.00 Teresat
13.12. to 17.00 fransiskaanit srk-salissa
15.12. la 18.30 iltamessu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 10.00
päämessu suomeksi, 11.30 messu englanniksi, 17.00 kansainväliset joululaulut, 18.30 iltamessu

Diaspora

Forssa (ev.-lut. srk-talo): 9.12. su 16.00.
Karjaa (keskiaikainen kirkko): 2.12. su
16.00.
Lohja (keskiaikainen kirkko): 30.12. su
15.00.
Riihimäki (Kappelikirkko): 1.12. la 16.30
suomeksi; 15.12. la 16.30 vietnamiksi

Informaatiokurssi
Helsingin seurakuntien yhteinen informaatiokurssi kirkkoon liittyville ja
muille katolisesta uskosta kiinnostuneille Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa (Mäntytie 2) maanantaisin
klo 18.30-20.30. Seuraavat kurssi-illat:
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TURKU
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.
2.12. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30
messu englanniksi
4.12. ti 14.00 Seniorit
6.12. to itsenäisyyspäivä: 10.30 messu
isänmaan puolesta, Teresojen myyjäiset
8.12. la Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 7.30 juhlamessu, katekeesi ja lastenkerho Turussa
9.12. adventin 2. sunnuntai: 9.15 aamumessu, 10.30 päämessu, 18.30 messu
englanniksi
15.12. la katekeesi Raumalla ja Porissa
16.12. adventin 3. sunnuntai: 9.15 aamumessu, 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi

Diaspora

Ahvenanmaa: 22.12. la 10.00
Pori: 15.12. la 18.00, 25.12. ti 16.00

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh.
(014) 612659, fax (014) 612660. Kotisivu www.katt.fi/olavi.htm.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan.
28.11. ke 18.00 iltamessu
2.12. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 11.30 myyjäiset, 18.00 adventtikonsertti
5.12. ke 18.00 iltamessu
6.12. to 9.00 messu isänmaan puolesta
8.12. lasten uskonnonopetus Jyväskylässä
9.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu
12.12. ke 18.00 iltamessu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30
päämessu

K ALENTERI
Diaspora

Kajaani (ort. kirkossa) 1.12. la 16.00
Joensuu (ort. kirkon seurakuntasalissa)
15.12. la 11.00
Kitee (ev.lut. kirkon kappelissa) 13.12. to
18.00
Kuopio (ort. kirkon seurakuntasalissa)
30.12. su 16.00
Mikkeli (ev.lut. tuomikirkon krypta)
23.12. su 16.00
Savonlinna (ort. kirkossa) 22.12. la
11.00
Varkaus (ort. kirkossa) 22.12. la 16.00

juhla ja vahvistuksen sakramentin jakaminen
13.12. to iltamessu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 18.00
päämessu

Diaspora

Lahti (ortodoksisessa kirkossa): 1.12. la
16.00 (uskonnonopetus 14-16)
Lappeenranta (ortodoksisessa kirkossa):
16.12. su 11.30
Hamina (Poitsilan seurakuntakodissa):
23.12. su 11.00

Sunnuntaina 2. joulukuuta päämessun
jälkeen pidetään seurakunnassa myyjäiset. Niitä varten pyydämme leivonnaisia, eri kansallisruokia ja myytävää
tavaraa. Toimitus pappilaan tai sisarille. Illalla kirkossamme on korkeatasoinen adventtikonsertti. Vapaa pääsy. Kolehti ovella Caritaksen hyväksi.

Uskonnonopetus Kouvolassa 8.12. la
11-13

TAMPERE

Perhejuhla 6.1.2002 klo 11.00. Ohjelmassa joululauluja, nuorten esityksiä,
arpajaiset ym. Ottakaa mukaan pieni
lahja (5-10 mk) pyhän Nikolauksen
koriin. Huom. lahtelaiset: perhejuhlan vuoksi 5.1. ei ole messua eikä uskonnonopetusta Lahdessa.

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.
1.12. la 9.30 katekeesi, 14.15 messu
2.12. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu
6.12. to 10.30 messu isänmaan puolesta
9.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu
15.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 messu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 puolankielinen messu
19.12. ke 19.30 informaatiokurssi

Diaspora

Hämeenlinna: 2.12. su 15.00
Kurikka: 8.12. la 18.00
Pietarsaari: 8.12. la 12.00
Vaasa: 8.12. la 16.00

KOUVOLA
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 messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
29.11. to 18.00 iltamessu
2.12. adventin 1. sunnuntai: 11.00 päämessu
6.12. to 11.00 messu isänmaan puolesta
7.12. pe 18.00 messu ja adoraatio
9.12. adventin 2. sunnuntai: 11.00 Autuaan Ursulan kirkon vihkimisen vuosi-

Sunnuntaina 9.12 klo 11.00 Autuaan
Ursulan seurakunta viettää kirkkonsa vihkimisen juhlaa, jonka yhteydessä piispamme Józef Wróbel SCJ jakaa vahvistuksen sakramentin seurakunnan nuorille.

OULU

STUDIUM CATHOLICUM
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
(09) 660901, fax (09) 68712244. Kirjasto on avoinna ke 14-18.

KATOLISET YHTEISÖT
Academicum Catholicum
Jäsenillat Studium
Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A:
29.11. to 18.00 Messu AC:n vainajien puolesta, 18.30 arkkipiispa Jukka Paarma:
“Kristinuskon minimi - mitä on uskottava ollakseen kristitty?”
13.12. to 18.30 Piispamme Józef Wróbelin
SCJ esitelmä.

Juventus Catholica
Kotisivu www.jcatholica.com, sähköposti jcatholica@hotmail.com.
Catholic Students’ Club
www.katt.fi/csc/

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.
1.12. la 11.00 uskonnonopetus
02.12. adventin 1. sunnuntai: 11.00
päämessu
09.12. adventin 2. sunnuntai: 11.00
päämessu
13.12. to 19.00 ekumeeninen Sanan jumalanpalvelus Tuiran kirkossa
15.12. la 11.00 uskonnonopetus
16.12. adventin 3. sunnuntai: 11.00
päämessu

Diaspora

Raahe: 23.12. su 17.00
Rovaniemi: 9.12. su 17.00
Tornio: 2.12., 16.12. su 17.00

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

STELLA MARIS
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh.
(019) 335793, fax (019) 335892.
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Rosary and Holy Mass in Latin and
English in St. Henry’s Cathedral at
18.00 on Tuesdays:
December 11. Afterwards “pikkujoulu”.
Welcome!

Maallikkofransiskaanit OFS
13.12. to 17.00 yhteisön kokous
Marian seurakuntasalissa.
18.30 iltamessu.
Yhteinen joulujuhla Teresojen ja
karitatiivisen ryhmän kanssa

T

Teresat
P. Marian kirkon seurakuntasalissa iltamessun jälkeen:
1.12. la joulumyyjäisten pystytystä Marian seurakuntasalissa 13-17.
2.12. su joulumyyjäiset Marian seurakuntasalissa päämessun jälkeen 11.1514.30.
8.12. la Menneen ajan markkinat Lohjalla.
11.12. ti Teresojen, fransiskaanien ja seurakunnan karitatiivisen ryhmän yhteinen joulujuhla. Pieni lahja mukaan!

Teresa ry järjestää

Joulumyyjäiset
sunnuntaina 2. joulukuuta 11.1514.30 Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa, Mäntytie 2, Helsinki.
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Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

Maailma tänään näkee nälkää, ei vain leivän puutteesta,
vaan rakkauden; se näkee nälkää siitä, että sitä haluttaisiin, että sitä rakastettaisiin.
KALKUTAN ÄITI TERESA

Ajassa

Hiljainen viikonloppu Stelliksessä
Jeesuksen pyhän sydämen maallikoiden hiljaista viikonloppua vietettiin Stelliksessä 2.-4.11. isä Teemu Sipon SCJ johdolla. Puolet
osanottajista oli Pyhän sydämen
maallikoita, puolet ryhmän ulkopuolisia. Isä Teemun aihe oli Kuolema - toivomme koetinkivi.
Isä Teemu puhui kuoleman vakavuudesta. Kuolema on välttämätön
negatiivinen pakko, inhimillisen
elämän hävittäjä. Mutta kuolema
on myös positiivinen asia, se vakavoittaa ja hiljentää meitä. Kuoleman edessä meidän on vaiettava ja
kunnioitettava kuoleman läsnäoloa. Kuolemasta lähtee elähdyttävä voima, joka puhdistaa ja korottaa. Pyhä, salattu, jumalallinen toivon aavistus koskettaa arasti ihmisen sydäntä. Sille joka kieltäytyy
uskosta, kuolemalla ei ole tarkoitusta, ja silloin millään ei ole tarkoitusta. Kuoleman ajatuksen vältteleminen ei ole vaihtoehto. Mutta
jos voi toivoa, kaikella on tarkoitus.

Jeesuksen pyhä sydän monsignore Adolf
Carlingin Rukouskirjasta (1949).

Sillä joka ei voi asettaa kaikkea
Jumalan käsiin, ei ole vakavaa toivoa. Sen joka pystyy katsomaan
luottavaisesti kuolemaan, ei tarvitse pelätä.
Saarnoissaan ja meditaatioissaan
isä Teemu jatkoi samaa teemaa
kuolemanjälkeisen elämän kirkkaudesta. Hän puhui pääsiäisyön
liturgian kolmesta elementistä, valosta, vedestä ja uudesta laulusta.
hallelujasta. Hän kuvasi kevään
riemullista puhkeamista luonnossa ja rinnasti sen uuden kevään
valoon ja riemuun rajan toisella
puolella.
Kiitos isä Teemu syvästä hengellisestä annista, kiitos Leena ja Florence hyvästä huolenpidosta ja kiitos Stellikselle puitteista: marraskuun kalpean auringon pilkahduksesta talvikappelin "alttaritaulun"
läpi ja kuunsillasta öisellä järvenselällä.
JEESUKSEN PYHÄN SYDÄMEN MAALLIKOT

JOULUTERVEHDYS
Amaryllis à 60,Joulutähdet à 30,-/50,CARITAKSEN kautta vaivatta: puh. 09-135 7998 (8.00-13.00, myös nauhalle!) fax 09-135 4001
Elzbieta Poziomska-Alander, puh. 09-611607 (iltaisin)
Sitovat tilaukset 10.12.2001 mennessä.

Nouto Caritaksen toimistosta viikolla 51, yli 10 kpl:een tilaukset toimitetaan toivottuun osoitteeseen
pääkaupunkiseudulla. Hyvänmielen joulu jokaiselle!
16

FIDES 19/2001

