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Toimitukselta

“Ma pyydän taivaan valoa
ja rauhaa päälle maan”
“Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa” (Luuk. 2, 14). Nämä
sanat kuulivat yöllä laumaansa vartioivat paimenet, kun enkeli oli ilmoittanut heille Jeesuksen syntymän
Juudean Betlehemissä. Tätä pientä
lasta profeetta Jesaja oli jo ennalta
kutsunut Rauhan Ruhtinaaksi, joka
oli antava loputtoman rauhan Daavidin valtaistuimelle ja valtakunnalle.
Joulun sanoman sydämessä on koko ihmiskunnalle annettu rauha,todellinen rauha, jonka Jumala lahjoittaa ainosyntyisessä Pojassaan. Tämän rauhan Jumala antaa ihmisille
omasta laupeudestaan ja rakkaudestaan. Siksi Jeesus ei
vain “tuo rauhaa”, hän on itse rauha, lopullinen vastaus
koko ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen rauhan kaipuuseen.
Sen tähden hänen ensimmäinen toivotuksensa opetuslapsilleen on ylösnousemuksen jälkeen oleva: “Rauha teille” (Joh.
20, 19).
Ottaessamme uskossa vastaan ihmiseksi tulleen Jumalan,
lihaksi tulleen Sanan, me otamme vastaan todellisen rauhan. Tämä rauha ei jää meidän omaksi salaiseksi lahjaksemme, vaan se tekee meistä aitoja rauhanrakentajia maailmassa, omassa arkielämässämme ja lähimmäistemme keskellä, missä niin monet janoavat todellista ja pysyvää rauhaa - rauhaa, jonka lopulta yksin Jeesus Kristus voi antaa.
“Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan
toisiamme.”, on apostoli Paavali kirjoittava kauan Jeesuksen syntymän jälkeen (Room. 14, 19).
Neitsyt Marian ja pyhän Joosefin keskellä seimessä makaava pieni lapsi, Jeesus Kristus, on tänä jouluna yhä uudestaan Jumalan koko maailmalle ja jokaiselle ihmiselle antama kutsu todelliseen rauhaan.
Siunattua ja rauhallista Herramme syntymän juhlaa!
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Uutisia

Jyrkkä tuomio ihmisalkion kloonaukselle
Pyhän istuimen lehdistötoimisto otti tuoreeltaan
kantaa Yhdysvalloissa
Advanced Cell Technology -yhtiön tekemään ihmisalkion kloonaukseen.
Kannanotossa hanke tuomitaan ihmisarvoa loukkaavana.
Yhdysvaltalaiset tutkijat kirjoittavat “E-Biomed: The Journal of Regenerative Medicine” -lehdessä 26.11.2001 julkaistussa artikkelissa, ettei
heidän tarkoituksenaan
ole kehittää uutta ihmistä. Lehdistötoimisto huomauttaa, ettei ihmisalkiota voida pitää minä ta-

hansa soluna, vaan se on
ihmiselämää alkuvaiheessaan.
”Tapahtuma saa meidät toistamaan voimalla,
ettei elämän alkua voida
yhdistää sopimuksin tiettyyn ihmisalkion kehityksen vaiheeseen, vaan elämä alkaa itse ihmisalkion elämän alkuhetkellä”,
kannanotossa todetaan.
Kannanotossa varoitetaan siitä, että tapahtuma johtaa inhimillisen
elämän todelliseen syrjimiseen sen eri asteilla, jos
“ihmialkio on vähäarvoisempi kuin sikiö, sikiö on
vähäarvoisempi kuin lap-

si ja lapsi on vähäarvoisempi kuin aikuinen”.
Tämä osoittaa tapahtuneen vakavuuden ja antaa syyn sen jyrkkään
tuomitsemiseen.
Pyhän istuimen lehdistötoimiston kannanotossa muistutetaan, että lääketieteellisellä tutkimuksella on käytettävinään
lukuisia tieteellisesti ja
moraalisesti hyväksyttäviä tapoja sairauksien
hoitoon. Niihin kuuluu
muun muassa verestä
saatavien solujen hyväksikäyttö. KATT/VIS/CNS

Paavi kutsuu paastoamaan 14. joulukuuta
Paavi Johannes Paavali
II kutsuu kaikkia katolilaisia paastoamaan 14.
joulukuuta rauhan puolesta maailmassa. Päivä
omistetaan paaston lisäksi rukoukselle sen puolesta, että “Jumala antaisi
maailmalle pysyvän, oikeudenmukaisuudelle
perustuvan rauhan ja tekisi mahdolliseksi löytää
oikeat ratkaisut maailmaa vaivaaviin konflikteihin”. Näin säästyvät
rahat paavi kehottaa antamaan köyhille, erityi-

sesti sodan ja terrorismin
seuraamuksista kärsiville.
Paavi esitti pyyntönsä
angelus-rukouksen yhteydessä Vatikaanissa
18.11. Se on tuoreeltaan
herättänyt myönteistä
vastakaikua myös katolisen kirkon ulkopuolella.
Corriere della Sera -lehden 20.11. haastattelemat Italian juutalaisten
ja islamilaisen yhteisön
edustajat asettuivat voimakkaasti tukemaan
aloitetta.

Pyyntönsä yhteydessä
paavi ilmoitti myös kutsuvansa maailman eri
niin kristillisten kuin eikristillisten uskontojen
edustajat italialaiseen
Assisin
kaupunkiin
24.1.2002 rukoilemaan
“vastakkaisuuksien ylittämiseksi ja aidon rauhan edistymiseksi”. Vastaava uskontojen välisen
dialogin tapahtuma järjestettiin Assisissa vuonna 1986 ja Vatikaanissa
vuonna 1999. KATT/VIS

Puolustakaa perhettä!
Keskiamerikkalaisen El
Salvadorin piispat tekivät säännönmukaisen ad
limina -vierailun Roomaan marraskuun lopussa. Tavatessaan paavi
Johannes Paavali II:n he
kuulivat tältä voimakkaita sanoja erityisesti kirkon velvollisuudesta puolustaa perheitä.
Pyhä isä pyysi piispoja
kiinnittämään aivan erityistä huomiota perheiden hyvinvointiin. Hänen
mukaansa "ei ole mitään
syytä antaa periksi muoti-ilmiöille ja teorioille,
jotka moderniuden ja
edistyksen nimien alla
kuitenkin kääntyvät ihmistä vastaan ja tuottavat niin monia uhreja".
Paavin mukaan perhe
on näinä aikoina yleisen
ja radikaalin kriisin kourissa. Sen merkkejä ovat
"avioliittojen hajoamiset,
abortin vitsaus, ehkäisyä
tukeva mielenlaatu, moraalinen rappio, uskottomuus ja kotiväkivalta".
Kriisin helpottamiseksi
pyhä isä antoi piispoille
kaksi neuvoa: Ensinnäkin avioliiton sakramentaalisuus pitäisi löytää
uudelleen, sillä siinä "Jumalan suunnitelman mu-

È

Fides uudistuu
Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta on päättänyt pitkän harkinnan jälkeen siirtyä julkaisemaan Fidesiä tabloid-muotoisena, siis noin kaksi kertaa nykyistä suurempana, sanomalehtityyppisenä lehtenä. Samalla lehden ilmestymiskertoja harvennetaan nykyisestä 20:sta 14:ään.
Fidesin on tarkoitus olla jatkossa 16-sivuinen, kokonaan nelivärinen ja entistä ajankohtaisempi. Luettavaa
kertyy vuoden mittaan paljon nykyistä enemmän (periaatteessa n. 40 %). Samalla seurakunnat ja yhdistykset mahtuvat paremmin julkaisemaan ohjelmansa ja kertomaan tapahtumistaan.
Koska painosopimusta ei vielä ole tehty, emme voi antaa tarkkoja tietoja ensi vuoden ilmestymisaikataulusta. Ensimmäisen numeron on kuitenkin tarkoitus olla kodeissa keskiviikkona 16.1.2002. Aineiston tuota lehteä varten tulee olla toimituksessa vuodenvaihteeseen mennessä.
Hiippakuntakalenteri jaetaan ensi vuoden alussa uskoville seurakuntien kautta.
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U UTISIA
kaisesti mies ja nainen
toteuttavat aviollisen
kutsumuksensa ja työskentelevät hänen kanssaan luomistyössä". Toisekseen paavi pyysi piispoja kiinnittämään huomiota tuleville aviopareille annettavan opetuksen
huolellisuuteen ja kristillisten kotien tukemiseen,
"jotta voitaisiin löytää vakuuttavia esimerkkejä
hyvästä perhe-elämästä
ja siitä, kuinka välttämätön tehtävä perheellä on
yhteiskunnassa ja kirkossa".
Paavi ehdotti, että
"nuoria, avioliittoon kutsuttuja ihmisiä samoin
kuin jo olemassa olevia
perheitä valmistettaisiin
ja tuettaisiin voittamaan
avioliittoa ja perhe-instituutiota vastustavan
kulttuurin paine ja elämään Jumalan suunnitelman sekä miesten ja
naisten todellisten ja oikeiden tarpeiden mukaan". KATT/VIS/CNS

dossa. Paavi nimittää heidät perinteisesti jonkun
Rooman alueen seitsemän titulaarihiippakunnan johtoon. Näitä hiippakuntia ovat Ostia, Palestrina, Frascati, Albano, Velletri-Segni, PortoSanta Rufina ja SabinaPoggio Mirteto.
Muut kardinaalipiispat
ovat tällä hetkellä beninläinen Bernardin Gantin, saksalainen Joseph
Ratzinger, italialainen
Angelo Sodano, ranskalainen Roger Etchegaray, brasilialainen Lucas Moreira Neves sekä
kolme patriarkkaa: maroniittien Nasrallah
Pierre Sfeir, syyrialaiskatolilaisten Ignace
Moussa I Daoud ja koptilais-katolilaisten
Stéphanos II Ghattas
CM. KATT/KI

Ekumenik och spiritualitet i Farfa
Kardinaali LopezTrujillosta kardinaalipiispa
Paavi Johannes Paavali II on korottanut paavillisen perheneuvoston
prefektin, kolumbialaisen
kardinaali Alfonso Lopez-Trujillon korkeimpaan kardinaalien luokkaan, kardinaalipiispaksi. 66-vuotias kardinaali
seuraa Frascatin titulaari-istuimella kardinaali
Paolo Bertolia, joka kuoli
marraskuun 8. päivänä.
Kardinaalikollegiossa
on kolme luokkaa: kardinaalipiispat, kardinaalipapit ja kardinaalidiakonit. Ylimmän luokan kardinaalit toimivat kokonaisvaltaisesti kirkon
keskushallinnon tärkeimpien osastojen joh4

Den 17 november avslutades en fyra dagar
lång konferens om spiritualitet och ekumenik i
Birgittasystrarnas ekumeniska centrum i Farfa
i bergen sex mil nordöst
om Rom. Kyrkofäder,
mystiker och ökenfäder
som vägvisare till kristen
enhet var temat för debattinlägg från välkända
svenska experter på andlighetens område som
Sven-Erik Brodd, Peter Halldorf, och Samuel Rubenson. Ett annat inlägg hölls av den
förre katolske biskopen i
Köpenhamn Hans Martensen. Den katolske biskopen i Stockholm Anders Arborelius deltog
också i mötet. KATT/Vatikanradion

Piispa Wróbel luentomatkalla
Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ oli marraskuun lopulla luennoimassa kotimaassaan Puolassa.
Hän ohjasi kotiyliopistossaan Lublinissa tohtoriopiskelijoita pikaseminaareissa ja mm. luennoi
kaupungin sairaalan jär-

jestämässä tilaisuudessa
genetiikan uusimmista
edistysaskelista ja niihin
liittyvistä eettisistä ongelmista.
Matkan aikana piispa
osallistui myös äitinsä 75vuotissyntymäpäivän
juhlintaan. KATT

Påvlig besök i
Ryssland allt troligare

Yhdysvaltain piispoille ensimmäinen
musta puheenjohtaja

Ärkebiskop Tadeusz
Kondrusiewicz, apostolisk administrator i europeiska Ryssland, har sagt
tidskriften Inside the Vatican att han är “säker”
på att helige fadern kommer att besöka Ryssland
år 2002.
“Inte ens den rysk-ortodoxe patriarken Alexis II
utesluter ett möte med
påven, även om han ställer vissa tydliga krav”,
säger ärkebiskopen, vars
säte är i Moskva.
Ett besök i Ryssland
verkar allt troligare efter
det framgångsrika besöket i Ukraina i juni och
Kazakstan och Armenien
i September. En rysk undersökning visar, att 60
procent av befolkningen
välkomnar ett påvligt besök, vilket är tio procent
fler än före besöket i Kazakstan.
“Jag tror att patriarkens motstånd mot
påvens besök är på väg
att minska”, säger ärkebiskop Kondrusiewicz.
“För ett år sedan trodde
vi inte att påven skulle
kunna åka ens till Ukraina eller Kazakstan. Att
det gick är nästan ett mirakel.” KATT/KM
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Yhdysvaltain katolinen
piispainkokous USCCB
on valinnut 13. marraskuuta
Washington
DC:ssä pidetyssä syyskokouksessaan puheenjohtajakseen ensimmäistä
kertaa afro-amerikkalaisen piispan. Seuraavan
kolmivuotiskauden piispainkokouksen puheenjohtajana toimii Bellevillen hiippakunnan piispa
Wilton D. Gregory.
Piispa Gregory syntyi
Chicagossa vuonna 1947.
Käytyään paikallista katolista koulua hän liittyi
katoliseen kirkkoon
vuonna 1959. Hänet vihittiin papiksi vuonna
1973 ja hän väitteli tohtoriksi Rooman Pyhän
Anselmin liturgisessa
instituutissa vuonna
1980. Paavi Johannes
Paavali II nimitti hänet
35-vuotiaana Chicagon
apulaispiispaksi vuonna
1983. Vuodesta 1993 hän
on ollut Bellevillen hiippakunnan piispa.
Yhdysvaltain piispainkokousta on tähän asti
johtanut GalvestonHoustonin piispa Joseph
A. Fiorenza. Yhdysvalloissa on 33 katolista arkkihiippakuntaa ja lähes
kaksisataa hiippakuntaa.
KATT/CNS

Oremus

Kom, Kriste
Kom, Kriste, var i våra ord,
kom in i våra hjärtans bo,
beskärma med din godhets hand
oss, till ditt lov församlade.
Av Jungfrun är du åt oss född,
du nådeskänk från himlens höjd,
gör sinnet från all ondska rent,
till helig tjänst vår kropp bered.
Tag även du vårt lov emot,
Maria, Jungfru, du Guds mor,

du saliga, du frejdade,
din like finns bland kvinnor ej.
Ditt rena moderssköte, vigt
av helig Andes gudomskraft,
bar ättlingen av Davids stam,
en konung över världen all.
Var nära oss, Emmanuel,
befria oss, ditt eget folk,
som nu bär fram sin jubelsång
till nådens moder, Jungfrun ren.
BEDA VENERABILIS (+735)
CHRISTUS REX, INC.

Rukouksen
apostolaatti
Joulukuu
Me rukoilemme, että
kristityt vapautuisivat
niistä kulttuurisidoksista, jotka vaikeuttavat
toisten ihmisten arvon ja
oikeuksien tunnustamista.
Me rukoilemme, että
kristillinen ihmiskuva
valaisisi evankeliumin
arvoilla Aasian kulttuureja.

Tammikuu
Me rukoilemme, että
kristityt työskentelisivät
yhdessä yhä enemmän
julistaakseen Jeesusta
Kristusta, maailman ainoaa Pelastajaa.
Me rukoilemme, että
paikalliskirkot oppisivat
käyttämään kaikki työn
ja elämän tilaisuudet viedäkseen evankeliumia
toisille.

Joulumessu. Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Folio 158r.

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet
16.12. adventin 3. sunnuntai (III)
Jes. 35:1-6a, 10
Ps. 146: 6c-7, 8-9a, 9bc-10. /
Jes. 35:4
Jaak. 5:7-10
Matt. 11:2-11

25.12. tiistai, jouluyön
messu
Jes. 9: 1-3, 5-6
Ps. 96: 1-2a,2b-3,1113a,13b. / Lk. 2:11
Tiit. 2: 11-14
Luuk. 2: 1-14

1.1.2002 tiistai pyhän jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä
4 Moos. 6:22-27
Ps. 67: 2-3, 5, 6+8. / 2a
Gal. 4: 4-7
Luuk. 2: 16-21

23.12. adventin 4. sunnuntai (IV)
Jes. 7:10-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. / 7c,
10c
Room. 1:1-7
Matt. 1:18-24

jouluaamun messu
Jes. 62: 11-12
Ps. 97: 1+6, 11-12. / 11
Tiit. 3: 4-7
Luuk. 2: 15-20

6.1. 2. joulun jälkeinen
sunnuntai (II); Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä
Jes. 60:1-6
Ps. 72: 1-2, 7-8, 10-11, 12-13.
/ 11a
Ef. 3: 2-3a, 5-6
Matt. 2: 1-12

24.12. maanantai, jouluaaton iltamessu
(Tänään ja huomenna polvistutaan Credon "Et incarnatus... homo factus est" sanojen kohdalla.)
Jes. 62: 1-5
Ps. 89: 4-5, 16-17, 27+29. /
2a
Apt. 13: 16-17, 22-25
Matt. 1: 1-25, tai Matt. 1:
18-25

joulupäivän messu
Jes. 52: 7-10
Ps. 98: 1, 2-3b, 3cd-4, 5-6. /
3cd
Hepr. 1: 1-6
Joh. 1: 1-18, tai Joh. 1:1-5,
9-14
30.12. 1. joulun jälkeinen
sunnuntai (I); pyhä perhe: Jeesus, Maria ja Joosef, juhla
Siir. 3:2-6, 12-14
Ps. 128: 1-2, 3, 4-5. / 1
Kol. 3: 12-21
Matt. 2:13-15, 19-23

13.1. 3. joulun jälkeinen
sunnuntai (III); Herran
kaste, juhla
Jes. 42: 1-4, 6-7
Ps. 29: 1-2, 3ac-4, 3b+10. /
11b
Apt. 10:34-38
Matt. 3: 13-17
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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.

Januari
Vi ber, att de kristna
med ännu större entusiasm må förkunna Kristus
som världens ende Frälsare.
Vi ber, att lokarkyrkorna må öka sin insats för
att bringa evangeliet in i
arbetslivet och samhällslivet i allmänhet.
5

Artikkeleita

Pyhän isän toive kirkkovuoden päättyessä
Kristuksen, kaikkeuden kuninkaan
juhlapyhänä (25.11.), joka oli edellisen kirkkovuoden viimeinen sunnuntai, Paavi Johannes Paavali II
julisti pyhiksi neljä autuasta. Pietarinkirkossa viettämänsä juhlamessun jälkeen paavi otti esille
ennen keskipäivän Angelus-rukousta vielä joitakin päivän juhlaan
liittyviä tärkeitä aiheita. Julkaisemme tässä paavin puheen lyhentämättömänä:
Rakkaat veljet ja sisaret!
1. Tänä sunnuntaina, liturgisen
vuoden viimeisenä, vietetään Kristuksen, kaikkeuden kuninkaan
juhlapyhää, jolloin Kirkko kutsuu
meitä mietiskelemään Lunastajan
kuninkuutta. Se näkyy erityisen
kauniisti pyhien elämässä. Aamulla minulla oli ilo julistaa neljä uutta pyhää Pyhän Pietarin basilikassa. He ovat Acquin piispa Giuseppe Marello, Pyhän Joosefin oblaattien sääntökunnan perustaja, sekä
kolme konsekroitua neitsyttä: Paula Montal Fornés de San José de
Calasanz, Léonie Françoise de Sales Aviat ja Maria Crescentia Höss.

Heidän todistuksensa osoittaa, että
Ristiinnaulittu todellakin "elää ja
hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen". Kyllä, Hän on "Elävä", "Herra". Hän hallitsee kaikkialla maailmassa ja kaikkina aikoina niiden
miesten ja naisten elämässä, jotka
ottavat Hänet vapaaehtoisesti vastaan ja jotka seuraavat Häntä uskollisesti. Hänen valtakuntansa,
"vanhurskauden, rakkauden ja
rauhan valtakunta" tulee esiin täydellisenä kuitenkin vasta aikojen
lopussa.
2. Tämän maailman mittapuilla
mitattuna Kristuksen kuninkuus
vaikuttaa itse asiassa "paradoksaaliselta". Todellakin, sen harjoittama valta ei mahdu maalliseen ajatteluun. Se on päinvastoin rakkauden ja palvelun valtaa, joka kutsuu
antamaan itsensä auliisti ja todistamaan totuudesta selkeästi (vrt.
Joh. 18:37).
Juuri siksi Herra uhrasi itsensä
"ristin alttarilla tahrattomana rauhan uhrina" tietäen, että vain niin
hän voisi vapauttaa synnin ja kuoleman orjuudesta ihmisen, historian ja maailmankaikkeuden. Hänen
ylösnousemuksensa vahvistaa, että

hän on voittoisa Kuningas, "Herra"
taivaassa, maan päällä ja maan alla
(vrt. Fil. 2:10-11).
3. Kaikista luoduista Maria on liitetty lähimmin Kristuksen kuninkuuteen, Herran, joka itse kruunasi
hänet taivaan ja maan kuningattareksi. Häneen ovat katsoneet pysyvänä mallina nekin pyhimykset,
jotka kirkko tänään esittää kunnioitettaviksemme. Häneen nostamme mekin katseemme, jotta hän
auttaisi meitä "hallitsemaan" Kristuksen kanssa niin, että saisimme
aikaan maailman, jota rauha "hallitsisi".
Meidän täytyy rukoilla väsymättä saadaksemme tämän suuren lahjan, rauhan. Se on lahja, jota maailma tarvitsee erittäin paljon. Sitä
me pyydämme luottavaisesti myös
kahden viime sunnuntaina julkaisemani aloitteen avulla: joulukuun
paastopäivän ja tammikuussa Assisissa maailman uskontojen edustajien kanssa järjestettävän rukouspäivän avulla. Rukoile puolestamme Maria, rauhan kuningatar,
jumalallisen Poikasi, kuolemattoman Kuninkaan ja Rauhan Herran
luona.
KATT/VIS

Balticum och dess kyrka
Ett nummer av Bonifatiusblatt,
som jag nyligen fick i mina händer
var ägnat Lettland och Estland med
en historisk artikel och en om kyrkans ställning i dessa länder nuförtiden.
När Jag läste den historiska artikeln blev jag slagen av hur mycket
bättre tur Finland haft än dessa
länder. När Sverige utsträckte sitt
välde till oss, kände båda ländernas kustbefolkning varandra dels
genom handelsförbindelser och dels
genom ömsesidiga rövartåg. Dessutom stod båda folkena på en liknande kulturnivå. Därför blev Finland
ej ett underkuvat främmande land,
utan rätt snart en organisk del av
Sverige liksom dess andra länder
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t.ex. Svealand, Götaland och Norrland och invånarna fick fulla medborgerliga rättigheter.
Balticum däremot blev invaderat
av främmande, tyska riddare och
kristnades med eld och svärd. Landets kuststäder byggdes av tyska
köpmän. Ländernas befolkning
blev alltså tredelad med ett stort
gap mellan urbefolkningen och de
andra. De infödda blev, efter att
först ha haft stora men icke orimliga skyldigheter gentemot godsherrarna, hela tiden allt mera förtryckta tills de vid medeltidens slut var
livegna med ofta daglig arbetsskyldighet på godsherrns marker. Förhållandet mellan godsherrarna och
städerna var också dåligt. Därtill
FIDES 20/2001

blev båda länderna i olika skeden
erövrade av polacker, svenskar och
ryssar. Ännu efter det bönderna på
1800-talet blivit fria, var avståndet
så stort att de tysktalande kallade
majoriteten av landetsbefolkning
“undeutsche” alltså icke tyskar. Att
omtala landets folkmajoritet med
en negation, finner jag helt skandalöst.
1918 blev båda länderna självständiga och företog snart jordreformer som bröt godsherrarnas makt.
Självständigheten med dess positiva utveckling räckte blott till 1940
då de tvingades in under Sovjets
välde. Efter 50-årigt kommunistvälde blev de fria 1991.
Efter reformationen fick Estland

A RTIKKELEITA
sin första katolska kyrka i Tallin år
1795, grundad av utländska köpmän. På 1800-talet fanns det tre
församlingar: Tallin, Tartu och
Narva med egna kyrkor. När landet blev självständigt blev det ett
stift och fick Eduard Proffittlich
som första biskop. Han dog 1942 i
rysk fångenskap. Under hans tid
ökade församlingarna till elva och
katolikerna till ca 2400. År 1991
återstod två församlingar med 1000
katoliker och en estnisk präst. Kyrkan behövde och fick präster från
olika håll. Nu har församlingarna
stigit till fem och katolikernas antal till 4000. Av 10 präster i landet
är två ester. Fem kvinnliga ordnar

verkar i Estland.
I Lettland överlevde katolska kyrkan på ett annat sätt både reformationen och kommunistförtrycket.
1991 hade de två biskopsstift: Riga,
som täckte största delen av landet
och Liepaja i sydväst. 1996 fick landet två stift till: Jelgava i Syd-lettland och Rezekne Agiona i den östra delen. Näst efter stiftet Riga, där
själva staden har 120.000 katoliker
och 12 församlingar, har RezekneAglona det största antalet katoliker, 116000 och 53 församlingar.
Tack vare hjälpen från Bonifatiusverein har det under de senaste
åren byggts och byggs allt fortfarande nya kyrkor. Nu är det snart

prästbristen som är det största
problemet. Enligt artikelns siffror
får varje präst sköta ca 3 församlingar med alla deras mässplatser.
Prästseminariet i Riga har för några år sedan byggts ut och har nu
50 seminarister för hela landet.
Under Sovjettiden var det tillåtna
antalet studerande mycket litet.
Det är glädjande att se hur livskraftig kyrkan ser ut att vara både
i Estlands små förhållanden och i
Lettland.
MÄRTA AMINOFF
Artikeln bygger till en stor del på
Bonifatiusblatt.

Tavallinen ei välttämättä ole normaalia
CHRISTUS REX, INC.

European Training Centre järjesti 10.11. Helsingin Lord-hotellissa seminaarin perheen haasteista uudella vuosituhannella: ‘Family - a Revolution for the third
Millennium’. Ensimmäisessä
alustuksessa europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola ilmaisi huolestuneisuuttaan perheiden poliittisesta asemasta tai
itse asiassa sen puutteesta. Hän
totesi, että perheestä on tullut
poliitikkojen parissa ei-toivottu
sana. Yhä useammat lapset syntyvät avioliiton ulkopuolella tai
elävät vain yhden vanhemman
kanssa. Perhettä ei pidetä enää Raffaello Santi: Connestabile Madonna.
yhteiskunnan perusyksikkönä Eremitaasi, Pietari.
eikä sille suoda riittävää päätöskivaatteita ja kännyköiden uusimvaltaa. Monet vanhemmat ovat
pia malleja. Tämänpäivän kristitmyös edesauttaneet tätä ajattelutyjen vanhempien tehtävä ei ole
tapaa sysäämällä kasvatuksen päähelppo. On kuitenkin lukuisia esivastuun tarhoille ja kouluille.
merkkejä kirkon historiassa ihmiProfessori Janne Haaland Matsistä, jotka ovat eläneet kristittylary Oslon yliopistosta totesi omasjen arvojen mukaista elämää poisa puheenvuorossaan, kuinka hyketen vallitsevista trendeistä, mutvinkin nuoret tytöt saavat kouluta kuitenkin täysin integroituneiterveydenhoitajalta ehkäisyvälineina yhteiskuntaan. Tänä päivänä on
tä sekä apua jopa abortin tekoon
tärkeää kasvaa valveutuneeksi kuilman vanhempien suostumusta,
luttajaksi ja tarpeen vaatieessa
jopa täysin heidän tietämättään.
antaa palautetta yrityksille niiden
Hän sanoi, että tavallinen ei usein
toimintatavoista.
enää ole normaalia. Elämme yhProfessori Max Torres (IESE
teiskunnassa, jossa markkinavoiBusiness
School, Barcelona) puhui
mat ja monikansalliset yhtiöt ohseminaarissa
erityisesti isille. Hän
jaavat yhä nuorempien arvomaailpainotti
vanhempien
oman esimermaa. Lapset vaativat kalliita merkFIDES 20/2001

kin merkitystä ja tietoisten valintojen tekemistä erityisesti
viihteen allalla. Professori Torres sanoi, että vanhempien keskinäinen rakkaus on lapsien tärkein voiman ja turvallisuuden
lähde. Siksi vanhempien tulisikin jatkuvasti kasvaa keskinäisessä suhteessaan sekä pyrkiä
huomioimaan toisiaan. Käytännön esimerkkinä Torres suositteli tekemään tietoisesti jotakin
hyvää omalle puolisolle joka päivä.
Seminaarin viimeisenä puhujana Opus Dein pappi, isä John
Farrel Peternal tiivisti autuaan Josemaría Escriván neuvoja aviopareille toistensa huomioonottamisesta sekä kodin iloisen
kristillisen ilmapiirin luomisesta.
Kristitty avioliitto on kutsumus,
jossa puolisoiden tulisi pyrkiä ei
vain omaan hengelliseen kasvuun
vaan myös toistensa ja koko perheensä pyhittämiseen jokapäiväisessä perhe-elämässä.
IRENE ALVAREZ
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Artikkeleita

Isä Guy

RITVA HALME

“Haluaisin sanoa, että on ihanaa olla pappi! Jos ihminen ei ole löytänyt elämälleen tarkoitusta, hän masentuu. Sisäinen elämä Jumalan kanssa antaa elämälle tarkoituksen ja
ilon. Sitä iloa meidän pitää jakaa maailmassa ihmisille.” Isä Guy Barbier Pyhän Henrikin katedraalin sakaristossa marraskuussa 2001.

Arvostetun papin elämä on täynnä värikkäitä vaiheita
Isä Guy Barbier on syntynyt
20.9.1921 Keski-Ranskassa. Nyt takana on 80 vuotta vaiherikasta elämää ja 50 vuotta pappeutta. Isä
Guy on Suomessa huonosti tunnetun Prado-järjestön pappi. Järjestöön kuuluu noin 1200 pappia, jotka toimivat eri puolilla maailmaa.
Sen papit antavat hengellistä apua
erityisesti köyhille ihmisille.
Isä Guyn lapsuudenkodin perheeseen kuuluivat vanhempien lisäksi myös halvautuneet isovanhemmat. Joskus elämä oli kovaa. Olosuhteista johtuen 12-vuotias Guypoika lähetettiin sisäoppilaitokseen
lähelle Marseille’ta, 500 kilometrin
päähän kotoaan. Internaattia ylläpitivät Congregation Maristen
sääntökunnan papit. Alku oli hankalaa, mutta myöhemmin poika oli
tyytyväinen ratkaisuun. 12-vuotiaalla Guyllä alkoi vähitellen hahmottua kuva tulevasta elämäntiestään. Hän tiesi tulevansa papiksi.
Guyn isä hyväksyi kyllä päätöksen, mutta toivoi, että poika jatkaisi
myös muita opintojaan. Niinpä hän
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internaatin suoritettuaan jatkoi
kaupallisessa korkeakoulussa lukien lakia ja taloustieteitä.
Vaikea aika
Hitlerin joukkojen miehitettyä
Ranskan vuonna 1940 kaikki muuttui. Myös nuoren Guy Barbierin tulevaisuuden suunnitelmat joutuivat katkolle. Miehittäjät lähettivät
hänet kuten monet muutkin nuoret miehet kauas kodeistaan. Hän
joutui puoleksitoista vuodeksi tehdastyöhön Saksaan lähelle Leipzigiä, Hallen kaupunkiin. Siellä oli
vastarintaliike, joka muun muassa
auttoi monia vankeja pakenemaan
takaisin Ranskaan.
Eräänä onnettomana päivänä
Guy Barbier ystävineen tuli ilmi.
Gestapon miehet panivat nuoret
ranskalaiset käsirautoihin. Alkoi
synkkä matka vankiloihin ja keskitysleireille. Kuuden kuukauden
ajan kiinnijääneitä kuljetettiin paikasta toiseen, viiteen vankilaan ja
neljälle keskitysleirille. Niiden
FIDES 20/2001

joukkossa olivat mm. pahamaineiset Dachau ja Buchenwald. Viimeinen leiri oli Tsekkoslovakiassa. Niiden kuukausien aikana kaikki Guy
Barbierin tovereista kuolivat. Hän
itse selviytyi, mutta oli vapauduttuaan ja kotiin palatessaan erittäin
sairas. Hänellä oli tuberkuloosi ja
muita vakavia sairauksia, joiden
hoito ja paraneminen kesti vuoden.
”Keskitysleirikokemuksen jälkeen
kaikki sen ulkopuolella on pelkkää
taivasta, ja vaikka se aika oli hirvittävä, se toisaalta antoi myös tarpeellista kokemusta myöhempään
työhöni”, Isä Guy toteaa nyt ja nauraa sydämellisesti.
Elämä jatkuu
Synkkä kokemus ei sammuttanut
nuoren miehen kutsumusta ja heti
parannuttuaan hän lähti viideksi
vuodeksi Pariisiin pappisseminaariin. Pyhien Pietarin ja Paavalin
päivänä, 29:ntena kesäkuuta 1951
hänet vihittiin papiksi.
Lyónin hiippakunnan seurakuntapapin virka oli isä Guylle niin
kuin muillekin samoissa olosuhteissa aikaisemmin työskenneille papeille outo kokemus. Saksalaisessa tehtaassa, vankilassa ja keskitysleireillä he olivat tottuneet elämään vain miesten parissa. Nyt
uudessa seurakuntatyössä oli pelkkiä naisia! Kolme vuotta isä Guy
kuitenkin hoiti seurakuntapapin
tehtäviä, sitten tuli muutos.
Pariisilainen kardinaali Syhar
ymmärsi ongelman ja pyysi paavilta lupaa saada perustaa työläispapin virkoja. Se tarkoitti, että papit
menivät tavallisten työläisten pariin jakamaan heidän arkensa. He
tekivät ruumiillista työtä tehtaissa ja muualla - ja jälleen heidän
työyhteisönsä muodostui miehistä.
Työläispappeja oli Ranskassa tuolloin noin 800. Isä Guy Barbierin
uudeksi kotipaikaksi tuli Lyon.
Tässä tehtävässä hän oli kolme
vuotta, kunnes virat vuonna 1959
jostain syystä lakkautettiin. Nyt ne
on jälleen palautettu.

A RTIKKELEITA

Barbier 50 vuotta pa
ppina!
pappina!
Taas uusi suunta
Isä Guyn piti jälleen etsiä uutta
tietä ja hän pyysi lupaa saada mennä vuodeksi Roomaan, idän riituksen kollegioon jatkamaan opintojaan. Siellä hän oppi idän riituksen
liturgian mutta ei kuitenkaan riittävästi venäjän kieltä. Siihen piti
saada oppia muualta: isä Guy päätti suunnistaa Suomeen. Tänne hän
pääsikin isä Robert de Caluwén
avustamana. Helsingin yliopistossa hän sai venäjänopetusta. Parin
vuoden ajan papit työskentelivät
yhdessä Ekumeenisessa keskuksessa Espoossa.
Isä Guy toivoi
kuitenkin saavansa Suomesta
vakituisen viran
ja kyseli piispa
Cobbenilta työtä. Paikkaa ei
järjestynyt, koska isä Guy ei
kuulunut Jeesuksen pyhän
sydämen veljeskuntaan. Taas
hän oli tilanteessa, jossa ei tiennyt mitä tehdä.

oittamaan syrjittyjä. Hänen omat
keskitysleirikokemuksensa olivat
sen luokan juttuja, että ne saivat
myös Emmauksen ”veikot” kunnioittamaan häntä. Molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus mahdollisti hyvän yhteistyön.
Aika Emmauksessa kesti 19 pitkää vuotta, mutta raskas työ jätti
jälkensä ja isä Guy alkoi kärsiä polvivaivoista. Silloinen Helsingin
piispa Paul Verschuren SCJ tuli
avuksi ja antoi isä Guylle paikan
Pyhän Henrikin seurakunnasta ulkomaalaisten apuna. Työhön kuului paljon matkustamista ja monen-

si avuksi viideksi päiväksi joka viikko.
Iloa pitää jakaa

Raamattu ei taida tuntea eläkkeelle siirtymisen ajatusta eikä se
ole tainnut tulla isä Guyllekään
mieleen. Hän täytti äskettäin 80
vuotta ja on toipumassa sairaudestaan, mutta suunnittelee jo menevänsä ensi kesänä uudelleen Moskovaan ja Tomskiin, missä hän on
pitänyt kolme retriittiä rakkauden
lähetyssisarille. ”Olen käynyt Siperiassa ja tiedän, että elämä siellä
on erittäin koMARKO TERVAPORTTI
vaa. Kirjoitin
sieltä matkakertomuksen,
jota vielä ei ole
käännetty suomeksi mutta
kyllä se vielä
käännetään”,
isä Guy lupaa.
”Kun ihmisiltä
on 60-70 vuoden ajan kielletty kaikki hengellinen, heillä
on valtava hengellisyyden
jano. Tehtävää
on paljon mutta
se on palkitseIsä Guy viettämässä ensimmäistä pyhää messua rakkauden lähetyssisarten kotona näivaa”, hän jatden Suomeen tulemisen jälkeen Helsingin Kontulassa 3.6.1999.
kaa.
“Haluaisin sanoa, että on ihanaa
laista onkin matkoilla tapahtunut.
Emmauksen tiellä
olla pappi! Jos ihminen ei ole löyIsä Guy muistaa aloituspäivänsä
tänyt elämälleen tarkoitusta, hän
erittäin hyvin: Hänet oli lähetetty
Sanotaan, että aina, kun elämäsmasentuu. Sisäinen elämä Jumapapin apulaiseksi Valko-Venäjälle
sä yksi ovi sulkeutuu, niin toinen
lan kanssa antaa elämälle tarkoi80-luvun lopulla. Ensimmäisenä
avautuu. Tällä kertaa isä Guyn
tuksen ja ilon. Sitä iloa meidän pityöpäivänä Tsernobylin ydinvoimauusi ovi avautui Emmaukseen. Työ
tää jakaa maailmassa ihmisille.”
la räjähti. Hän oli tuolloin vain 100
RITVA HALME
Emmauksessa oli siihen aikaan
kilometrin päässä voimalasta.
melko samanlaista kuin työläispaMatkoillaan Valko-Venäjälle hän
pin työ Lyonissa oli ollut. Työtovekulki Viron kautta ja huomasi että
rit olivat jälleen kerran kaikki mieisä Rein Õunapuu oli Tallinnashiä, mutta rankkaa porukkaa; alsa yksin ja tarvitsi apua. Apu järkoholisteja, entisiä linnaveikkoja ja
jestyi, kun isä Guyn työn painopismuita laitapuolen kulkijoita. Se ei
te siirtyi Viroon. Nyt tilanne Viroskuitenkaan isä Guytä säikäyttänyt,
sa on paljon parempi, mutta edelolihan hän ollut pahemmissakin
leen isä Guy matkustaa naapuripaikoissa, joissa oli oppinut kunnimaamme katolilaisten hengellisekFIDES 20/2001
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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 asiantunteva 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.

Fantasiaa tarvitaan
Katolinen äitini ei nähnyt mitään
pahaa siinä, että lukemani kirjat eivät olleet pyhimyslegendoja. Ei
häntäkään sellaisilla kasvatettu,
vaikka hänen isänsä oli “katolilaisempi kuin paavi itse”.
Ensimmäinen lempikirjani oli
“Maks ja Morits”. Kun rupesin lukemaan itse, oli vuorossa “Kanteletar”, erityisesti sen lastenrunot.
Näissä viehätti leikittely kielellä, ja
olihan runoriimeissä paljon myös
Wilhelm Buschin viehätysvoimasta: “Pojat, joit’ ei saanu hyviks, nyt
on jauhettuina jyviks.” Buschin riimit kertoivat usein rajuista tapahtumista. Yleensäkin lasten satuihin
kuuluvat paitsi hyvät haltijattaret
ja keijukaiset myös ilkeät noidat ja
ilkikuriset menninkäiset, onnellisten tapahtumien lisäksi ilki-, jopa

verityöt. Jörö-Jukalta leikataan
sormet pois, ja Grimmin saduissa
on aika karmaisevia tarinoita.
Sadut ovat satuja ja kuuluvat fantasian maailmaan. Todellisessa lapsuusmaailmassani käytiin koulua
ja mentiin sunnuntaisin messuun.
Pyhimysten elämästäkin on kertynyt tietoa, mutta ne kyllä rupesivat kiinnostamaan vasta kypsemmässä iässä. Nyt kirjahyllyssäni on
pitkä rivi pyhimyskirjoja. Olisikohan, jos pyhimystarinoita olisi minulle pakkosyötetty lapsena? Kaipa minä hurskaitakin tarinoita
kuulin ja luin jo silloin, ehkä. En
oikein muista. Sen sijaan muistan
lukeneeni sisarten koulussa “Nalle
Puhin” ja “Liisan ihmemaassa”; niitä ei ollut kotona. Ainoa pyhimys,
joka sisarten koulusta on jäänyt

Kovia maallikkotulkintoja vältettävä
Piispa Józef Wróbel SCJ kirjoitti
homoseksuaalisuudesta Fides
18:ssa noudatellen tiukasti asiakirjojen lausumia. En halua kyseenalaistaa kirkon opetusviran auktoriteettien laatimien asiakirjojen
formulointeja. Kirjoitukseni päämäärä on pohtia niiden sanomaa rivikatolilaiselle ja mahdollisia kovin
ankaria maallikkotulkintoja.
Asiakirjassa “Huomioita homoseksuaalien lainmukaisesta tasaarvosta” homoseksuaalista taipumusta kutsutaan “objektiiviseksi
epäjärjestykseksi” ja sitä pidetään
moraalisesti huolestuttavana. On
huomattava, että mikään taipumus
ei itsessään ole syntiä. “Objektiivinen epäjärjestys” on mielenkiintoinen ilmaus. “Normaali” ihminen,
kaikilta ominaisuuksiltaan keskiarvo, on pelkkä ajatusleikki, hirviö.
Kaikki yksilöllisyys on epäjärjestystä, värisokeus ja absoluuttinen
sävelkorvakin ovat epäjärjestystä.
Taipumus on ymmärtääkseni moraalisesti neutraali, vasta tekoja (ja
aikomuksia) voi arvioida moraalisuuden tai epämoraalisuuden asteikolla.
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Kuka kirkon siunaamassa avioliitossa elävä voi sanoa, että kaikki
hänen seksuaalinen toimintansa
on synnitöntä? Itsekkyys, alistaminen, hyväksikäyttö tulee sisältä, ihmisen sydämestä (vert. Matt.
15:19), yhtä hyvin hetero- kuin homoseksuaalin sydämestä, eikä
avioliittokaan niiltä suojaa. Onnellisissa, tasa-arvoisissa, kristillisissä avioliitoissakin elävien mielen
syvyyksissä on varmasti salaisia
epäpyhiä muistikuvia, kuvitelmia
ja haaveita, joita he eivät näkyvästi toteuta, mutta joita he eivät
myöskään joka hetki päättäväisesti mielestään torju.
Yhdyntä on kauneimpia Jumalan
lahjoista ihmiselle. Jotkut luopuvat
tästä lahjasta vapaaehtoisesti kuullessaan sydämessään Jumalan
heille osoittaman henkilökohtaisen
kutsun vielä suurempaan rakkauteen. Sille kristittyjen suurelle
enemmistölle, joka ei ole kutsuttu
tämänkaltaiseen erityiseen palveluun, niin hetero- kuin homoseksuaaleille, jää ohjenuoraksi kirkon
moraaliopetus ja omatunto.
VERNA SANTAMALA
FIDES 20/2001

mieleen, on pyhä Nikolaus. Kotona
meillä kävi joulupukki. Pukki, tontut ja Korvatunturi eivät mitenkään raivanneet lapsuudessani tieltään mitään kristillisempää, etenkin kun jouluun kuului myös keskiyön messu.
Tuskin minulla olisi ollut mitään
lapsille kirjoitettuja pyhimystarinoita vastaan. Oheislukemistona.
Mutta fantasiaakin tarvitaan. Se
kehittää mielikuvitusta ja tuo jännitystä elämään. Lapsi voi joskus
sekoittaa sadun ja todellisuuden,
mutta oikeassa ohjauksessa hän
oppii rajaamaan ne erilleen toisistaan, sijoittamaan Maksin ja Moritsin ja Jörö-Jukan opettavaisuuden veriset muodot rajan tuolle
puolen.
RAUNI VORNANEN

?

Avioliiton

Kysymys: Perustuuko avioliiton mitätöiminen siihen ajatukseen, että ihmiset voivat joskus
solmia liiton keskenään Jumalan tahdon vastaisesti? Kuinka
mitätöiminen tapahtuu?
AVIOLIITTOSOPIMUS, JONKA kautta
mies ja nainen solmivat keskenään
elämän ja rakkauden sisäisen yhteyden, on syntynyt Luojan tahdosta; Hän on myös varustanut sen siihen kuuluvilla laeilla. Luonnostaan
se on suuntautunut puolisoiden
yhteiseen hyvään sekä jälkeläisten
synnyttämiseen ja kasvattamiseen.
Herramme Kristus on korottanut
kastettujen välisen avioliiton
sakramentin arvoon. Avioliiton
sakramentti on merkkinä Kristuksen ja kirkon välisestä yhteydestä.
Se antaa puolisoille armon rakastaa toisiaan samalla rakkaudella,
jolla Kristus rakastaa kirkkoa.
Sakramentin armo täydellistää siten puolisoiden inhimillisen rakkauden, vahvistaa heidän erotta-
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PAPILTA

Modernistien tavoitteet kunnioitettavia
Minun on pakko kommentoida
Teemu Heiramon kirjoitusta paavi Pius X:sta (Fides 17/2001). Modernismin vastaisen kampanjan
käyttämät keinot eivät olleet hyväksyttäviä. Taistelun etujoukkona
toimi mons. Umberto Benignin johtama Sodalitium Pianum. Se perustettiin vuonna 1909 järjestöksi,
joka valvoi teologeja, raamatunopettajia ja jopa piispoja. Kuka tahansa katolilainen joka suhtautui
välinpitämättömästi skolastiikkaan tai puolusti sellaisia uutuuksia kuin kristillistä demokratiaa tai
ekumeniaa, herätti heidän epäluulonsa. Seurasi monia henkilökohtaisia tragedioita. Benignin ja hänen joukkonsa puuhat päättyivät
vasta Benedictus XV:n tultua paaviksi vuonna 1914. (A Concise History of the Catholic Church, 1979,
s. 365-366)

mitätöimisestä

?

matonta yhteyttään ja pyhittää
heitä matkalla iankaikkiseen elämään.
Avioliiton luonteeseen kuuluu
sen ykseys, erottamattomuus ja
avoimuus hedelmällisyydelle. Jos
esimerkiksi jompikumpi tulevista
aviopuolisoista sulkee pois ykseyden, erottamattomuuden tai avoimuuden omia lapsia kohtaan, tämä
avioliitto ei ole pätevä, vaikkakin
se olisi solmittu oikean muodon
mukaisesti (Codex Iuris Canonici,
c. 1101 § 2). Katolisen kirkon lain
mukaan solmittua avioliittoa pidetään pätevänä niin kauan, kuin ei
todisteta sen vastakohtaa (CIC, c.
1060). Todistusvelvollisuus on sen
henkilön puolella, joka aloittaa prosessin.
Itse mitätöimisprosessi tapahtuu
kirkkolain kaanonien 1671-1691
mukaan. Niihin voi tutustua esim.
Internetissä kotisivuni kautta
osoitteessa www.helsinki.fi/~prado.
ISÄ MANUEL PRADO
HIIPPAKUNNAN OIKEUSISTUIMEN TUOMARI

En missään nimessä hyväksy
Teemu Heiramon mainintaa modernistien tavoittelemasta “uskon
tyhjentämisestä”. Modernistien tavoitteet olivat minusta erittäin
kunnioitettavia, kuten heidän ohjelmastaan käy selville: “Me olemme pyrkineet saattamaan katolisuuden oppeja lähemmäksi aikaamme siten, että puhumme sen
omaa kieltä ja ilmaisemme sen
omia ajatuksia, jotta tämän kosketuksen kautta molempien laajalle
ulottuva yhtäläisyys kävisi selville. Hävinnyt uskonnollisuus on herätettävä jälleen henkiin, kristillisen hengen puoleksi sammuneet
kipinät on viritettävä uudestaan ja
vallitseviin ihanteisiin, jotka olemukseltaan ovat uskonnollisia, on
istutettava ihmisrakkautta ja uhrautumismieltä, joita ainoastaan
evankeliumi voi opettaa.” (Programma dei Modernisti, 1908)
Halusin tuoda esiin, että niiden,
jotka pelkäävät kirkon vieraantumista nykymaailmasta, ei missään
tapauksessa tule ryhtyä Pius X nostalgiaan. Hän ei elvyttänyt kirkkoa “uuteen kukoistukseen Trenton
konsiilin tapaan”. Tällaisena kirkko pysyi Vatikaanin II kirkolliskokoukseen saakka.
VILI LEHTORANTA
VASTAUS. Huolestuneena luin
Vili Lehtorannan vastineen Fidesissä 17/2001 olleeseen kirjoitukseeni pyhästä Pius X:stä. Vaikka
pyrin valottamaan ennen kaikkea
tämän pyhän paavin kunniakasta
kilvoitusta ja hänen kirkolle suorittamiansa lukuisia palveluksia, VL
lähti modernismin puolustamisen
vaaralliselle tielle. Antimodernistikampanjan keinoja en tässä vastauksessani lähde kuitenkaan kommentoimaan. Jos tuohon aikaan
vainottiin ekumeniaan tai kristilliseen demokratiaan (kyseessä lienee
jonkinlainen utopia!) kielteisesti
suhtautuvia, on tilanne nykyään
monesti kääntynyt ylösalaisin.
Käyttämäni käsite “uskon tyhjentäminen” oli peräisin lyhyestä,
mutta oivallisesta teoksesta “Katolisen kirkon historia” (José Orlandis; Okeanos, Helsinki 1999). MeiFIDES 20/2001

dän on kysyttävä itseltämme, kuka
meille opettaa totuuden modernismin “kunnioitettavuudesta”. Pius X
oli Pietarin seuraaja, Kristuksen
sijainen ja näin ollen Pyhän Hengen johtama. Kiertokirje Pascendi
Domini gregis on edelleen ajankohtainen ja pätevää kirkon opetusta.
VL:n siteeraamat modernistien tavoitteet kyllä kuulostavat kauniilta, kuten vaikkapa kommunistienkin ihanteet tekivät, mutta niiden
taustalla oleva ajatusmaailma ja
oppijärjestelmä on täynnä “suuria
erheitä”, kuten Pius X kirjoittaa.
Hän tekee kiertokirjeessään hyvin
tarkasti selkoa näistä erheistä, jotka koskevat etenkin teologiaa ja filosofiaa, esim. uskontojen keskinäisiä suhteita tai kirkon hierarkiaa.
Yksi niistä on kaikenlaisten muutosten halu: “Ensinnäkin [modernistit] esittävät pääperiaatteenaan,
että elävässä uskonnossa kaikki on
muutoksen kohteena ja että kaiken
todellakin täytyy muuttua. Tällä
tavalla he siirtyvät siihen, mikä
käytännössä on heidän varsinainen
oppinsa, nimittäin evoluutioon.
Evoluution lakien alaisuuteen kuuluu kaikki kuolemanrangaistuksen
uhalla - dogmit, kirkko, jumalanpalvelus, kirjat, joita me pidämme
pyhinä, jopa usko itse.” Pius X huudahtaakin kirjeessään: “Kaukana,
kaukana pysyköön papistosta rakkaus uutuuksiin!”
En voi ymmärtää VL:n käsitettä
“Pius X -nostalgia”, sillä kirkon opetus ja traditio eivät muutu vuosien
myötä miksikään nostalgiaksi. Olisi
suuri erhe jättää kuuntelematta
historian opetuksia, puhumattakaan edellisten paavien opetuksesta! Jos 1960- ja 1970-luvuilla olisi
muistettu vuosisadan alun paavien neuvot, voisi kirkko näyttää
tänä päivänä aivan toisenlaiselta.
TEEMU HEIRAMO

Academicum Catholicum
Jäsenillat Studium
Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A:
13.12. to 18.30 piispamme Józef Wróbelin
SCJ esitelmä
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Katekeesin kaikuja

Maailman kriisit ovat pyhien kriisejä
Jatkosarja ripistä eli parannuksen sakramentin tarkoituksesta ja olemuksesta. Osa 3/3.
pitäisi ripittäytyä niin hienotunteisesti kuin mahdollista, mutta ei
pidä etsiä sellaisia kohteliaita tapoja ilmaista asioita, että rippi-isä
tuleekin pitäneeksi vikojamme vain
hyveiden vajavuutena.
Alec Guinness on tunnettu filminäyttelijä, joka tuli katolilaiseksi. Yhtenä päivänä hän oli tekemässä filmiä pienessä kylässä lähellä
Pariisia, ja kun hän lopetti työnsä
hän meni lepäämään hotelliin elokuva-asussaan, papiksi pukeutuneena, puiston läpi. Yhtäkkiä pieni poika tuli puiden takaa. Hän lähestyi näyttelijää, otti “papin” kädestä kiinni ja puhui hänelle iloistaan, suruistaan ja huolistaan. Alec
Guinness oli niin liikuttunut tästä
tapahtumasta, että hän päätti tulla katolilaiseksi. Näyttelijä ajatteli, että jos pieni poika voi puhua niin
luottavaisesti tuntemattomalle papille, tämä merkitsee, että katolisen kirkon, joka antaa sellaisen
luottamuksen ihmisille, täytyy olla
tosi kirkko.

Syntien tunnustaminen
Ripittäytymisen pitäisi olla vilpitöntä, hyvin vilpitöntä. On hyödytöntä yrittää piilottaa kuolemansyntejä tai vaieta niistä. Sellainen
vaikeneminen vain lisäisi syntien
määrää yhdellä uudella - sakramentin väärinkäytöllä - joka on jälleen yksi loukkaus Jumalaa kohtaan. Lisäksi yhtäkään tunnustettua syntiä ei saataisi anteeksi. Jos
tämä laiminlyönti ei johtuisi pahasta tahdosta vaan unohduksesta,
saisimme anteeksi myös kyseisen
synnin, mutta velvollisuus mainita se seuraavassa ripissä säilyisi.
On suositeltavaa sanoa ensin se,
mikä on vaikeinta tai mikä meitä
eniten hävettää. Haluaisin selittää
esimerkillä: Kuvittele, että kävelet
Kauppatorilta Seurasaareen ja
kannat käsissäsi yhtä suurta kiveä
ja paljon pieniä kiviä on taskuissasi. Kun saavut Seurasaareen, pudotat ensiksi suuren kiven ja sen
jälkeen kaivat pienet kivet taskuistasi. Samalla tavalla kun menemme ripille, kerromme ensimmäiseksi kaiken, mitä emme haluaisi kenenkään tietävän. Siten vältämme
vaaran ohittaa se tai vaieta siitä
viime hetkellä nolouden takia. Joskus olisi hyvä antaa papin tietää,
että meidän on vaikea tunnustaa
sellaisia syntejä. Sen jälkeen hän
voi kysymyksillään auttaa tekemään hyvän ripin. Jos teemme
näin, loppu käy helposti. Meidän

Katumustyön täyttäminen
Kun olemme tunnustaneet syntimme, pappi määrää katumustyön. Koska emme täysin ymmärrä synnin pahuutta, me harvoin
tajuamme katumuksen tarpeen
määrää. Kuolemansynti tuottaa
meille ikuisen rangaistuksen, helvetin, missä kärsimykset eivät kos-

TOMMASO DA MODENA: PYHÄ ALBERTUS MAGNUS OP
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INTERNETIN TURVALLISEEN käyttöön
keskittyvä Context-lehden numero
(European Education Magazine 27/
01) jakaa sisällölliset vaarat laittomiin, vahingollisiin ja virheellisiin
sivuihin. Ensimmäisellä tarkoitetaan mm. lapsipornoa, rasismia ja
väkivaltaista tai loukkaavaa tietoa.
Se voi myös olla vahingollista kansalaisten oikeuksille tai vahingoittaa ihmisten yksityisyyttä tai mainetta. Vahingolliset sisällöt voivat
olla laillisia, mutta loukkaavat ihmisten arvoja ja tunteita: poliittisia, uskonnollisia, rodullisia tai
moraalisia arvoja. Siihen voidaan
lukea myös esimerkiksi ohjeet rikosten tekemiseen tai yllyttäminen
FIDES 20/2001

kaan lakkaa. Lievät synnit tuottavat kiirastulen tuskan. Siellä sielu
kärsii lähes yhtä paljon kuin helvetissä, mutta kärsimystä lieventää
lopullinen varmuus taivaasta. Kun
vastaanotamme sakramentaalisen
synninpäästön, Jumala antaa anteeksi syntimme ja vapauttaa meidät meille kuuluvasta rangaistuksesta. Käy kuitenkin usein niin,
että emme ole täydellisesti valmistautuneet mennessämme ripittäytymään. Tässä tapauksessa syntimme ovat anteeksiannetut, mutta
emme saa täyttä vapautusta rangaistuksesta.
Uskonkappale vahvistaa tämän,
ja itse kiirastulen olemassaolo kertoo, että osa rangaistuksestamme
täytyy yhä maksaa, vaikka viat
olisikin annettu anteeksi. Synti jättää jälkiä sieluun, joka täytyy puhdistaa, joko tässä elämässä tai kiirastulessa. Kiirastulessa aidosti katuvaisina kuolleiden sielut suorittavat loppuun hyvityksen niistä
synneistä, joita ovat elämänsä aikana tehneet. Tosi rakkaus Jeesukseen Kristukseen vaatii enemmän
kuin vain uskon hänen anteeksiannon sanaansa ja kiitollisuuden häntä kohtaan. Se johtaa meidät jakamaan hänen surunsa ja kärsimyksensä. Tarkoittaako sitten syntiemme hyvittäminen täällä maan päällä elämän muuttamista kidutuskammioksi? Aivan päinvastoin.
Elämämme maan päällä pitäisi olla
ilon aikaa, jolloin saamme jo mais-

huumeiden käyttöön. Virheellisen
tiedon erottaminen oikeasta on
huomattavasti vaikeampaa opettaa
kuin tiedon hakemista internetistä. Kriittisen suhtautumisen opettelu on ainoa keino virheellisen tiedon haittojen estämiseksi. On opittava erottamaan tosiasiat, mielipiteet, huhut ja valheet toisistaan.
(jatkuu)
L APSIA VOI varjella internetin
vaaroilta erityisillä suodatinohjelmilla. Nyt ei siis tarvitse palkata
babysitteriä vaan kaupasta voi
hankkia
väsymättömän
ja
huomattavasti halvemman Cybersitterin. Tämä ohjelma on

K ATEKEESIN
taa vähän taivaan onnellisuudesta.
Mutta se ei voi olla sitä ennen, kuin
opimme ottamaan kärsimyksen
iloisesti vastaan.
Yleensä parhaat tilaisuudet katumukseen ovat aivan käden ulottuvilla. Meidän ei tarvitse mennä
kauas löytääksemme tilaisuuden
uhrata Jumalalle jotakin, joka vaatii vain vähän ponnistusta: hyvin
tehty työ, täsmällisyys, järjestys
henkilökohtaisissa tavaroissamme,
terävän kielen kurissa pitäminen,
vihan voittaminen, aistiemme hillitseminen, erilaisia makuja ja mielipiteitä edustavien ihmisten ymmärtäminen, pienet uhraukset aterioilla, herääminen ja nukkumaan
meneminen ajallaan, työmme loppuun saattaminen, savukkeen polttamisen lykkääminen, jälkiemme
siivoaminen, ettei ole kiusanhenki,
ettei huolehdi joutavista asioista, ja
niin edelleen. Nämä tavalliset tilanteet muodostavat parhaan tilaisuuden kuolettaa itsemme ja tarjota
Jumalalle tämä ruumiin rukous.
Pikkuasioiden arvo tulee siitä, että
ne tehdään rakkaudesta. Ja rakkauden tae on iloisuus. Kun se
puuttuu, hyvät tekomme menettävät arvonsa.
Säännöllinen ripittäytyminen
On totta, ettei ole olemassa määrättyä sääntöä siitä, kuinka usein
tulisi ripittäytyä. Joillekin ihmisille luultavasti riittää käydä ripillä
kerran kahdessa viikossa, kun taas
jonkun olisi hyvä käydä kerran viikossa. Koska se riippuu monista

helppokäyttöinen, ja se estää
kielletyille sivuille pääsyn ja lisäksi
ohjaa omille lapsiystävällisille
sivustoille. Yksi parhaista
suodattimista on Cyber Patrol,
mutta tehokas suojaus voi hävittää
myös paljon hyvää materiaalia
selaimen tavoittamattomiin. Vahtikoirankin voi korvata sisäsiistillä
Internet Guard Dogilla. Sitä ei
tarvitse ulkoiluttaa eikä ruokkia,
mutta monimutkaisuutensa takia
sitä ei suositella heikkohermoisille.
Testituloksia ohjelmista voi lukea
esim. PC Format -lehdestä 11/01.
On kuitenkin muistettava, että
cybersitterit ovat sen verran
inhimillisiä, etteivät ne kaikkea

KAIKUJA

asianhaaroista, olisi jokaisen parasta neuvotella asiasta rippi-isänsä
kanssa. Kirkon lain mukaan meillä kaikilla on velvollisuus ripittäytyä vähintään kerran vuodessa ja
lisäksi kuolemanvaarassa ollessamme sekä ennen ehtoollisella
käyntiä, jos olemme tehneet kuolemansynnin. Mutta ihminen, joka
todella haluaa rakastaa Jumalaa,
ei tyydy tähän vähimmäisvaatimukseen. Kristillinen elämä on tärkeämpää kuin säännöt. Jos haluamme edistyä hengellisessä elämässä, säännöllinen ripittäytyminen on ehdottoman olennaista. Siten tehtäessä ei menetetä hartauden henkeä, sillä rutiini syntyy sydämettömyydestä, ripillä käymisestä ilman oikeaa mielenlaatua.
Rutiini ei synny säännöllisyydestä.
On vielä hyödyllisempää, jos meillä on vakituinen rippi-isä, joka
ymmärtää meitä ja kertoo meille
asiat selkeästi, joka tutustuu meihin kunnolla ja voi neuvoa meitä
vaikeuksissamme. Jos olemme vilpittömiä ripittäytymisessämme,
hänen on mahdollista opastaa meitä hengellisessä elämässä ja auttaa
meitä muokkaamaan omaatuntoamme.
Niiden, jotka ripittäytyvät säännöllisesti, pitäisi keskittää huomionsa virheidensä juuriin eikä
niinkään pikkuruisten puutteiden
yksityiskohtaiseen luettelemiseen.
Kuolemansynnit pitää tosin luetella yksityiskohdittain, mutta on aivan toinen asia mennä pikkutarkkaan, melkein turhantarkkaan
analyysiin, kun on kyse vain puutteistamme. Päämäärämme pitäisi

pysty huomaamaan.
L ÄNSI -E UROOPASSA JA PohjoisAmerikassa yleinen yritysten
eettinen sponsorointi on alkanut
kiinnostaa myös suomalaisia
firmoja.
Esimerkiksi
vakuutusyhtiöt eri puolilla
maailmaa ovat perustaneet säätiöitä, jotka sponsoroivat eettisesti
arvostamiaan hankkeita mm.
nuorisotyön hyväksi. Yrityksille
siitä ei ole rahallista hyötyä, vaan
he osoittavat välittävänsä ihmisistä
ja
kantavansa
vastuuta
tulevaisuudesta. Se lujittaa
yrityskuvan
uskottavuutta,
rakentaa brandilojaaliutta, ja se
FIDES 20/2001

olla syvempi suru ja päättäväisempi pyrkimys parannukseen.
Hyvin valmisteltu ripittäytyminen ei kestä kovin kauan - hyvä
sääntö myös hengellistä ohjausta
varten. Siksi on suositeltavaa mennä suoraan asian ytimeen heti alussa. Kaikki synnit, raskaat ja lievät,
pitäisi kertoa ensiksi, vilpittömästi ja selkeästi. Sitten voidaan pyytää tarvittavaa keskustelua ja sopivia neuvoja hengelliseksi parannukseksemme. Ilman tätä järjestystä ripittäytymisemme olisi sekavaa ja hukkaisimme sekä rippi-isän
että ripittäytyjien jonossa vuoroaan
odottavien aikaa. Ei meidän tosin
pitäisi tunnustaa syntejämme kovalla kiireelläkään, vaan jokaisen
tulisi käyttää sen verran aikaa,
kuin juuri hän tarvitsee.
Joka tapauksessa meidän täytyy
nähdä oman epämukavuutemme,
ripille valmistautumisen, rippituolin ja papin yläpuolella Jeesuksen
henkilö, joka kutsuu meitä:
“Minä seison ovella ja
kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja
hän.” (Ilm. 3:20)
ISÄ MANUEL PRADO
JUVENTUS CATHOLICAN MODERAATTORI

Albertin palsta

vetoaa valistuneisiin kuluttajiin.
Yrityskohtaiset sponsorointisummat ovat esimerkiksi Ruotsissa
olleet jopa pari miljoonaa kruunua
vuodessa. (Nuorisotyö 6/01)
SUNNUNTAIKAUPAN LISÄKSI monia
ärsyttää se, että joulua aletaan
viettää kaupoissa jo lokakuussa.
Pitäisikö aloittaa keskustelu
Brysselin mallista, jossa joulumarkkinointi ennen joulukuuta on
kielletty?
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Kalenteri

HELSINKI

messu, (ei iltamessua)
29.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai (Pyhä perhe): 10.00 lat./
engl., 11.15 päämessu/högmässa, 18.00
iltamessu
31.12. ma jouluoktaavin messu 7.30, uudenvuoden aaton messu 18.00
1.1.2002 ti pyhän jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä, uudenvuoden päivä:
11.15 päämessu
5.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai (Herran ilmestyminen, loppiainen): 10.00 lat./engl., 11.15 päämessu/
perhemessu, 12.15 perhejuhla seurakuntasalissa, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu
12.1. la 17.40 vesper 18.00 aattomessu
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai (Herran kaste): 10.00 messu lat./
ransk., 11.15 päämessu/högmässa,
16.00 venäjänkielinen messu, 18.00 iltamessu
18.1. pe 17.00 ekumeenisen viikon vesper,
18.00 iltamessu
19.1. la Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri,
hiippakunnan ja koko Suomen suojelija,
juhlapyhä: 11.15 päämessu/högmässa,
17.30 vesper, 18.00 aattomessu

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Järvenpää: 26.12. ke 14.00
Porvoo: 16.12. su 14.00

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. (09) 6824040, fax (09) 6224618.
Sähköposti henricus@cath.fi.

Pyhän Marian seurakunta

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.
12.12. ke 9.30 koululaismessu, 18.00 iltamessu, 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
17.12. ma 18.30 informaatiokurssi Marian
seurakuntasalissa
22.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 lat./
engl., 11.15 päämessu/högmässa, 18.00
kvällsmässa
24.12. ma jouluaatto: 14.00 perhemessu
suomeksi, 16.00 julmässa på svenska,
18.00 Christmas Mass in English, 24.00
jouluyön messu (radioidaan)
25.12. ti joulupäivä: 10.00 lat./engl., 12.00
päämessu/högmässa, (ei iltamessua)
26.12. ke toinen joulupäivä, tapaninpäivä:
10.00 messu italiaksi, 11.15 päämessu,
14.00 messu Järvenpäässä, 16.00 puol.
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Diaspora

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.
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
17.12. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30
informaatiokurssi
19.12. ke 19.00 kuoro
22.12. la 18.30 iltamessu
23.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00
päämessu suomeksi, 11.30 messu italiaksi, 18.30 iltamessu
24.12. ma jouluaatto: 15.00 joulujuhla,
lastenmessu, 24.00 jouluyön messu
25.12. ti joulupäivä: 10.00 hiljainen messu, 12.00 päämessu suomeksi (piispanmessu), 18.30 iltamessu
26.12. ke tapaninpäivä: 10.00 päämessu
ruotsiksi, 11.30 messu vietnamiksi,
16.00 messu puolaksi Pyhän Henrikin
katedraalissa, 18.30 ei ole iltamessua
29.12. la 18.30 iltamessu
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai (Pyhä perhe): 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu suomeksi, 18.30 iltamessu
1.1.2002 ti pyhän jumalansynnyttäjän
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Marian juhlapyhä: 12.00 päämessu,
14.00 messu vietnamiksi
5.1. la 18.30 iltamessu
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai (Herran ilmestyminen, loppiainen): 10.00 ei ole messua, 11.30 päämessu, jonka jälkeen juhla Englantilaisessa koulussa, 18.30 iltamessu
12.1. la 18.30 iltamessu
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai (Herran kaste): 10.00 päämessu,
11.30 messu vietnamiksi, 18.30 iltamessu
19.1. la 13.00 messu ja uskonnonopetus
lapsille, 18.30 iltamessu

Diaspora

Lohja (keskiaikainen kirkko): 30.12. su
15.00.
Riihimäki (Kappelikirkko): 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:
17.12. Paavius: isä Jan Aarts SCJ (Katolisen uskon perusteet 261-263)
7.1.2002 Sakramentit - kaste ja vahvistus:
isä Teemu Sippo SCJ (Katolisen uskon
perusteet 195-204, 219-229)

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

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.
15.12. la katekeesi Raumalla ja Porissa
16.12. adventin 3. sunnuntai: 9.15 aamumessu, 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi
23.12. adventin 4. sunnuntai: 9.15 aamumessu 10.30 lastenmessu 18.30 messu englanniksi
24.12. ma 24.00 jouluyön messu
25.12. ti (joulupäivä): 10.30 päämessu,
18.30 messu englanniksi
26.12. ke (tapaninpäivä): 10.30 päämessu
28.12. pe Betlehemin viattomat lapset,
juhla: 7.30 juhlamessu
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai (Pyhä perhe): 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu

K ALENTERI
31.12. ma 7.30 aamumessu
1.1.2002 ti pyhän jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä: 17.00 juhlamessu
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai (Herran ilmestyminen, loppiainen): 10.30 päämessu - perhejuhla,
18.30 messu englanniksi
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai (Herran kaste): 10.30 päämessu,
18.30 messu englanniksi
19.1. la Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri,
hiippakunnan ja koko Suomen suojelija,
juhlapyhä: katekeesi ja lastenkerho Turussa

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.
16.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30
päämessu
19.12. ke iltamessu
23.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30
päämessu
24.12. ma 24.00 jouluyön messu
25.12. ti 12.00 joulumessu
26.12. ke ei messua
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai (Pyhä perhe): 10.30 päämessu
1.1.2002 ti uudenvuoden messu
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai (Herran ilmestyminen, loppiainen): 12.00 päämessu (huom. erikoisaika), seurakuntamme perhejuhla
9.1. ke 18.00 iltamessu
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai (Herran kaste): 10.30 päämessu
16.1. ke iltamessu

Diaspora

Joensuu: 15.12., 5.1. la 11.00
Kitee: 13.12., 3.1. to 18.00
Kuopio: 30.12. su 16.00
Mikkeli: 23.12. su 16.00
Savonlinna: 22.12., 19.1. la 11.00
Varkaus: 22.12. la 16.00

TAMPERE
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.

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
23.12. su 10.30 päämessu
24.12. ma 24.00 paimenten keskiyömessu
25.12. ti 10.30 joulun juhlamessu, 14.00
puolankielinen messu
26.12. ke 10.30 p. Stefanoksen juhlamessu
Tampereella
30.12. su 10.30 päämessu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu
1.1.2002 ti 17.00 uuden vuoden messu
5.1. la 9.30 katekeesi, 14.00 messu ja perhejuhla
6.1. su 10.30 päämessu
13.1. su 10.30 päämessu
16.1. ke 19.30 informaatiokurssi
19.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 messu

Diaspora

Hämeenlinna: 6.1. su 15.00
Kurikka: 25.12. ti 19.00, 12.1. la 18.00
Lapua: 26.12. ke 8.30
Pietarsaari: 26.12. ke 12.00, 12.1. la
12.00
Seinäjoki: 26.12. ke 19.00
Vaasa: 26.12. ke 16.00, 12.1. 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.
13.12. to 18.00 iltamessu
16.12. adventin 3. sunnuntai: 18.00
päämessu
20.12. to 18.00 iltamessu
23.12. adventin 4. sunnuntai: 18.00
päämessu
24.12. ma 24.00 jouluyön messu
25.12. ti 11.00 joulupäivän messu
26.12. ke (tapaninpäivä): 11.00 juhlamessu
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai (Pyhä perhe): 11.00 päämessu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1.2002 ti pyhän jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä: 11.00 juhlamessu
3.1. to 18.00 iltamessu
4.1. pe 18.00 messu ja adoraatio
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai (Herran ilmestyminen, loppiainen): 11.00 päämessu
10.1. to 18.00 iltamessu
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai (Herran kaste): 11.00 juhlamessu
17.1. to 18.00 iltamessu

Diaspora

LAHTI: ortodoks. kirkossa: 14-16 uskonnonopetus, messu 16.00. Päivämäärät:
2.2., 2.3., 6.4., 4.5.
LAPPEENRANTA: ortodoks. kirkossa: klo
11.30. Päivämäärät: 16.12, 20.1., 17.2.,
17.3., 21.4., 19.5.
HAMINA: Poitsilan seurakuntakodissa:
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11.00. Päivämäärät: 23.12., 27.1., 24.2.,
24.3., 28.4.
Uskonnonopetus Kouvolassa: kuukauden toisena lauantaina klo 11-13. Päivämäärät: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.

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.

OULU
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.
13.12. to 19.00 ekumeeninen Sanan jumalanpalvelus Tuiran kirkossa
15.12. la 11.00 uskonnonopetus
16.12. su 11.00 päämessu
23.12. su 11.00 päämessu
24.12. ma 24.00 jouluyön messu
25.12. ti 11.00 joulupäivän messu
26.12. ke 11.00 messu
30.12. su 11.00 pyhän perheen juhlamessu
31.12. ma 18.30 kiitosmessu
1.1.2002 ti 11.00 päämessu
3.1. to 19.00 ekumeeninen Sanan jumalanpalvelus katolisessa kirkossa
5.1. la 11.00 uskonnonopetus
6.1. su 11.00 päämessu
13.1. su 11.00 päämessu
19.1. la 11.00 uskonnonopetus

Diaspora

Raahe: 23.12. su 17.00
Rovaniemi: 13.1. su 17.00
Tornio: 16.12., 6.1. 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.
RETRÄTT 8.-10.3.2002: Att söka och
finna Gud i allting - en reträtt i Ignatius av Loyolas anda med Rainer Carls.
Pris 70 • . Anmälningar till Leena Kangas, tel. 019-335793.
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Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

Ajassa

Aikana, jona ylpeys ja kateus,
vallan ja rikkauden halu hallitsevat sydämiä ja synnyttävät
joukkomurhia ja sotia, aikana,
jona koko maailma on vajonnut
masentuneisuuteen, vihaan,
kostoon ja toisten halveksintaan, ainoastaan tämä pieni
lapsi tuo maailmalle siltä puuttuvan lempeyden, rauhan ja
ilon. (Jeesuksen pikkusisar Magdeleine)
Hänelle uskomme luottavaisina teidät kaikki ja koko maailman. Kiitos ystävyydestänne. Armon täyttämää
uutta vuotta toivovat
JEESUKSEN PIKKUSISARET PIIKKIÖSSÄ JA TAMPEREELLA

Minun tulee luottaa häneen
Jeesus pyytää minulta yhtä asiaa: että luotan Häneen; että Häneen yksin Häneen - panen koko luottamukseni; antaudun Hänelle varauksetta.
Minun täytyy luopua omista toiveistani työssä täydellisyyden saavuttamiseksi. Silloinkin, kun kaikki menee vastoin odotuksia ja tunnen olevani kuin laiva ilman kompassia, minun täytyy antaa itseni kokonaan
Hänelle. En saa yrittää hallita Jumalan toimintaa; en saa laskea matkani vaiheiden määrää tiellä, jonka Hän haluaa minun kulkevan. En
saa kaivata selvää havaintoa edistymisestäni, en tarkkaa tietoa siitä,
missä olen matkalla pyhyyteen.
Pyydän Häntä tekemään minusta Pyhän, kuitenkin minun on jätettävä Hänelle valinta sekä pyhittämisestäni että - sitäkin enemmän - tavoista, jotka johtavat siihen.
KALKUTAN ÄITI TERESA

Pyhän Henrikin seuran kulttuurimatka Vilnaan 12.-15.4.2002
Lennot: Lithuanian Airwaysin koneilla. Meno 12.4. pe 20.45, paluu 15.4.
ma 20.10.
Majoitus: Draugyste Hotel, Ciurlionio 84, Vilna. Lyhyen kävelymatkan päässä Vilnan keskustasta sijaitseva turistiluokan hotelli. Turvallinen sijainti
puiston reunassa, diplomaattialueella. Huoneissa suihku/kylpy, wc, puhelin
ja televisio.
Hinta: 1950 mk / 328 euroa / hlö 2-hengen huoneessa, 2.390 mk / 385 euroa
1-hengen huoneessa. Varauksin. Hintoihin sisältyy lennot, majoitus, aamiainen, lentokenttäkuljetukset ja yksi opastettu kiertoajelu.
Lisäaikaa ilmoittautumiselle: Ilmoittautumiset Henrikin pappilaan (puh.
09-6824040) 15.1. mennessä. Ennakkomaksu 500 markkaa tilille Merita
221920-28083 (viesti: VILNA). Loppusuoritus kuukautta ennen lähtöä.
Tervetuloa keväiselle kultuuriretkelle! Ilmoittautuminen on jo alkanut, enää
muutamia paikkoja jäljellä.
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TV2 21.12. perjantai 19.00 PISARA - AJATUS USKOSTA (Opus
Dei)
TV2 24.12. maanantai 23.35 PISARA - AJATUS USKOSTA
(21.12. uusinta); 24.45 JOULUYÖN MESSU Paavi Johannes
Paavali II avustajineen toimittaa pyhän messun Pietarinkirkossa
TV2 25.12. tiistai 12.45 PAAVI
TERVEHTII ROOMAA JA
KOKO MAAILMAA Paavin joulutervehdys ja “Urbi et orbi”siunaus Pietarinkirkon aukiolla

