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Toimitukselta
Sisällysluettelo

Jumalan laupeudesta
Kevään koittaessa ihmismielen on tapana virkistyä. Paastonajan vielä jatkuva draama, jonka toivottavasti olemme eläneet kasvattavassa, kääntymyksen hengessä, on pian huipentumassa Ihmisen Pojan ristinkuolemaan. Lopulta se kääntyy
Kristuksen voittoon kuolemasta, tulevaisuuteen,
joka on täynnä toivoa.
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Uutisia
3 Uutisia hiippakunnasta ja maailmalta
6 Barrettin maailman uskontotilasto

Pyhän Faustyna Kowalskan elämäntyö oli tuoda
uskovien ja uskottomien eteen Jumalan laupeuden todellisuus. Jumalan laupeuden hartaus on
saamassa jalansijaa myös tässä pienessä maassamme. Tutkiskelkaamme siksi sydämissämme huolellisesti tuon hartauden sanomaa. Siinä on
osansa meille kaikille. Nähkäämme toiveikkain ja avoimin silmin Jumalan hyvyys ja pyhyys; nähkäämme myös omat heikkoutemme ja antakaamme ne itsensä Laupeuden käsiin.

Oremus

Jumalan laupeus on “kummallinen juttu”: se on samalla kertaa sekä
anteeksiantava että hyvin vaativa. Se lohduttaa ja se pelottaa. Se kutsuu
luokseen mutta myös kieltää. Itse asiassa siinä kuvastuu jollakin tavalla
koko inhimillinen tragedia: taistelu hyvän ja pahan välillä, uskon ja epäuskon välillä. - Meidät on kutsuttu käymään tuo taistelu. Se on samalla
Jumalan ja paholaisen taistelua meidän sieluistamme, taistelua elämästä ja kuolemasta.

Paimenelta

Jumalan tahdon valtaan alistuminen on vaikea tehtävä nykyihmiselle.
Elämämme on liian sidoksissa aineellisiin arvoihin. Vasta kun olemme
valmiita päästämään niistä irti, voimme saada kokemuksen Jumalan laupeudesta. Se on rukouksen tulosta, kovan työn takana, itsensä kieltämisen seurausta, Jumalan armon ansiota.
Luottakaamme niihin Jeesuksen sanoihin, jotka pyhä Faustyna kertoi
kuulleensa: “Joka tuona päivänä [laupeuden sunnuntaina, jota vietetään
viikko pääsiäisen jälkeen] tulee elämän lähteelle, saa täydellisen anteeksiannon synneilleen ja niiden rangaistuksille* ... Tuona päivänä laupeuteni sisin on avoinna, vuodatan laupeuteni lähdettä lähestyvien sielujen
ylle kokonaisen armolahjojen vyöryn; ... älköön yksikään sielu pelätkö
lähestyä minua, vaikka hänen syntinsä olisivat punaiset kuin veri.” - Suuri
on Herran laupeus!
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UutisiaToimitukselta
Uutisia
Katolinen kirkko Suomessa
Yleisradion hartausohjelmien
valvontaelimen täysjäseneksi
Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ allekirjoitti perjantaina 8.3. sopimuksen, jossa Katolinen kirkko Suomessa sitoutui noudattamaan Yleisradion hartausohjelmien valvontaelimen toimintaperiaatteita ja sääntöjä valvontaelimen työssä. Näin valvontaelimen edellisessä kokouksessaan antama myönteinen päätös piispa Wróbelin tekemään
liittymispyyntöön astui voimaan.
Helsingin hiippakuntaa
valvontaelimessä edustaa piispa ja hänen varamiehenään
toimii Katolisen tiedotuskeskuksen tiedottaja Marko

Tervaportti. Aikaisemmin
katolinen kirkko on osallistunut valvontaelimen työhön
tarkkailijana. Ensimmäinen
kokous, jossa katolinen kirkko
olitäysjäsenen ominaisuudessa edustettuna, pidettiin Yleisradion
Isossa
Pajassa
12.3.2002.
Yleisradion hartausohjelmien valvontaelimen vuonna
1967 vahvistetun alkuperäisen
ohjesäännön allekirjoittajatahot ovat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen
vapaiden kirkkokuntien ja
seurakuntien radiotoimikunta
sekä Oy Yleisradio Ab. Katoli-

nen kirkko Suomessa on ensimmäinen hyväksytty täysjäsen valvontaelimessä sen perustamisen jälkeen.
Yleisradion hartausohjelmien valvontaelimen tehtäviä
ovatmm. seuraavat: Se valvoo,
että hartausohjelmissa noudatetaan valtioneuvoston myöntämän toimiluvan mukaisia
sekä Yleisradion hallintoneuvoston antamia sääntöjä. Valvontaelimessä päätetään myös
eri kirkollisten yhteisöjen suhteellisesta esiintymisestä radiossa ja televisiossa sekä päätetään esiintyjistä ja esiintymiskielloista.
KATT

Viimeinenkin hiippakunta pois valtiollisesta raskausneuvonnasta Saksassa
Neuvontatodistus oikeutti lailliseen aborttiin.
Omatuntoonsa vedonnut saksalaisen Limburgin hiippakunnan
piispa
Franz
Kamphaus joutuu taipumaan Saksan piispankokouksen 15 kuukautta sitten tekemään päätökseen, jonka mukaan kirkon elinten tulee irrottautua valtiollisesta raskausneuvonnasta. Syynä piispainkokouksen kantaan oli se, että
valtiollisesta raskausneuvonnasta annettavan todistuksen
avulla voi Saksassa saada laillisen abortin.
Joitakin vuosia aiemmin
muutamat saksalaispiispat
olivat huomanneet raskausneuvonnassa olevan epäkohdan ja pyytäneet kirkon keskushallinnolta apua ongelman
ratkaisemiseen. Tästä syystä
myös paavi Johannes Paavali II on useamman kerran
ollut yhteydessä Saksan piispoihin. Pyhän isän viimeisin

yhteydenotto tapahtui maaliskuun alussa, jolloin hän piispa Kamphausille kirjoittamassaan kirjeessä ilmoitti edellyttävänsä hiippakunnan irrottautumista valtiollisesta raskausneuvonnasta. Tämän hän
teki velvollisuudesta, jota hän
"Jumalan edessä kantaa pyhän Pietarin seuraajana Jeesuksen Kristuksen tahdon
mukaan kaikkien osakirkkojen hyväksi ja niiden ykseyden
puolesta, sekä katsoen katolisen kirkon elämän puolesta
antaman todistuksen selkeyteen ja jakamattomuuteen".
Paavin tahdon Limburgin
hiippakunnassa toteuttaa
hiippakunnan apulaispiispa
Gerhard Pieschl, jolle paavi samassa kirjeessään myönsi tarvittavat valtuudet, jotta
irrottautuminen valtiollisesta
järjestelmästä tapahtuisi mahdollisimman vauhdikkaasti.

Piispa Pieschlin tiedetään jo
pitkään halunneen seurata
pyhän isän toivetta.
Saksan piispainkokouksen
puheenjohtaja, kardinaali
Karl Lehmann oli tapahtuneesta antamassaan lausunnossa tyytyväinen siihen, että
asiassa viimein on päästy ratkaisuun. Valtiollisesta järjestelmästä luopuminen ei ole
päättänyt kirkon tarjoamaa
raskausneuvontaa apua tarvitseville naisille; nyt raskausneuvontaa annetaan vähintäänkin yhtä paljon ja ilman
moraalista huolta neuvontatodistusten mahdollisesta käytöstä abortin tekemiseen.
KATT/KNA/KATH.NET/CNS

Assisin sanoma valtionpäämiehille:

“Ihmiskunnan on valittava rakkauden ja
vihan välillä”
Paavi Johannes Paavali II on lähettänyt kaikille valtionpäämiehille kirjeen, jonka liitteenä oli tammikuussa Assisissa kokoontuneiden uskontojen johtajien yhdessä laatima kymmenkohtainen ohjelma, dekalogi, rauhan saavuttamiseksi.
Kirjeessään pyhä isä vahvisti, että “Assisin tapaamisen osanottajat olivat enemmän kuin koskaan aiemmin vakuuttuneita
siitä, että ihmiskunnan on valittava rakkauden ja vihan välillä”.
Assisin dekalogi rauhan puolesta koostuu seuraavista kymmenestä sitoumuksesta:
1. Me sitoudumme julistamaan varmana vakaumuksenamme, ettäväkivalta ja terrorismi ovat kaiken uskonnollisen hengen vastaisia, ja me tuomitsemme kaiken väkivallan ja sodan
käytön Jumalan tai uskonnon nimissä. Otamme tehdäksemme
kaiken mahdollisen poistaaksemme terrorismin syyt.
2. Me sitoudumme opettamaan ihmisille kunnioitusta ja
molemminpuolista arvostusta, jotta saavutettaisiin rauhallinen
rinnakkaiselo ja solidaarisuus eri etnisten ryhmien, kulttuurien
ja uskontojen välillä.
3. Me sitoudumme edistämään dialogin kulttuuria, jotta
yksilöiden ja kansojen kesken kehittyisi ymmärrystä ja luottamusta, sillä ne ovat edellytyksiä todelliselle rauhalle.
4. Me sitoudumme puolustamaan kaikkien ihmisten oikeutta arvolliseen elämään oman kulttuuri-identiteettinsä mukaan
ja oman perheen vapaaseen perustamiseen.
5. Me sitoudumme osallistumaan dialogiin vakavasti ja kärsivällisesti, pohtimatta sitä, mikä meitä erottaa ylitsepääsemättömänä muurina, ja päinvastoin tunnustaen, että erilaisuutemme kohtaaminen voi muodostua tilaisuudeksi saavuttaa entistä
suurempi molemminpuolinen ymmärrys.
6. Me sitoudumme antamaan anteeksi toistemme aikaisemmat ja nykyiset virheet ja ennakkoluulot sekä tukemaan toinen
toistamme yhteisessä taistelussamme itsekkyyttä ja väärinkäytöksiä, vihaa ja väkivaltaa vastaan, tarkoituksenamme oppia
menneestä, ettei rauha ilman oikeudenmukaisuutta ole todellista rauhaa.
7. Me sitoudumme seisomaan niiden puolella, jotka kärsivät köyhyydestä ja hyljeksinnästä, puhumaan niiden puolesta,
joilla ei ole ääntä, ja tekemään konkreettisia tekoja sellaisten
tilanteiden voittamiseksi vakuuttuneina, ettei kukaan ole onnellinen yksin.
8. Me sitoudumme tekemään omaksemme niiden huudon,
jotka eivät antaudu väkivallalle ja pahalle, ja toivomme kaikkine voiminemme pystyvämme antamaan todellisen toivon oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta aikamme ihmiskunnalle.
9. Me sitoudumme rohkaisemaan kaikkia aloitteita, jotka
edistävät ystävyyttä kansojen välillä, vakuuttuneina siitä, että
teknologinen edistys altistaa maailman kasvaville tuhon ja kuoleman vaaroille, mikäli vankka ymmärrys kansojen väliltä puuttuu.
10. Me sitoudumme pyytämään kansakuntien johtajia tekemään kaiken mahdollisen, jotta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla saataisiin rakennettua solidaarinen maailma ja
oikeudenmukaisuudelle perustuva rauha.
KATT/VIS/EWTN

Internet kan inte ersätta personligt vittnesbörd, men... ge er ut på nätets djup!
Påven Johannes Paulus II
menar att kyrkan måste hjälpa "dem, som för första gången kommer i kontakt med
kristendomen genom internet,
att ta steget från cyberrymdens virtuella värld till den
kristna gemenskapens verkliga värld." I ett budskap inför
den
katolska
kyrkans
världsdag för kommunikation
12 maj skriver han att "elektroniskt förmedlade relationer
aldrig kan ersätta ... det personliga vittnesbördet". Påvens
budskap offentliggjordes 24
januari, på årsdagen för journalisternas skyddshelgon den
helige Francois de Sales.

"Internet," skriver påven,
"är ett nytt ‘forum' i den antika romerska betydelsen: ett offentligt rum där man ägnar sig
åt politik och affärer, där man
uppfyller sina religiösa plikter,
där en stor del av stadens sociala liv ägde rum, och där
man kan se både det högsta
och det lägsta i människan.!"
"Internet ger information
och väcker intresse. På det sättet möjliggör internet ett första möte med det kristna budskapet, särskilt bland unga som
allt mer använder cyberrymden som ett fönster mot världen. Därför är det viktigt att
den kristna gemenskapen hit-

tar på praktiska sätt att hjälpa
dem, som för första gången
kommer i kontakt med kristendomen genom internet, att
ta steget från cyberrymdens
virtuella värld till den kristna
gemenskapens verkliga värld."
"Genom internet får människor fler kontaktmöjligheter, och därför öppnas tidigare otänkbara möjligheter att
sprida evangeliet. Men samtidigt kan elektroniskt förmedlade relationer aldrig ersätta
den direkta mänskliga kontakt
som behövs för en äkta evangelisation. Evangelisationen
beror alltid på det personliga
vittnesbördet från den som
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sänts ut för att evangelisera
(jfr Rom 10:14-15). Hur kan
kyrkan leda från internetkontakter till den djupare kommunikation som krävs av den
kristna förkunnelsen? Hur
kan man bygga på den första
kontakt och det första informationsutbyte som görs möjligt av internet?"
"Internet gör att miljarder
bilder syns på miljontals datorer över hela världen. Kommer
man att kunna urskilja Kristi
ansikte och Kristi röst i denna
galax av bilder och ljud?," frågar sig påven. "Det är bara när
hans ansikte blir synligt och
hans röst blir hörbar som värl-

den kommer att nås av det glada budskapet att vi är räddade. Detta är syftet med evangelisationen. Och det är detta
som kommer att göra internet
till ett rum för människan, för
om det inte finns plats för
Kristus, finns det ingen plats
för
människan.
Inför
världsdagen för kommunikationer", skriver Johannes Paulus II, "vill jag därför uppmana hela kyrkan att modigt gå
över denna nya tröskel och ge
sig ut på nätets djup."
KATT/VATIKANRADION
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Uutisia
Pappien ja seminaristien
hyvä opiskella
Roomassa
Paavi Johannes Paavali II
suositteli argentiinalaisten
piispojen vierailun yhteydessä
helmikuun lopulla papeille ja
seminaristeille mahdollisuutta opiskella Roomassa. Hänen
mukaansa kristillisyyden sydämessä opiskeleminen auttaa heitä löytämään “uusia
horisontteja” evankeliointityötänsä varten.
Roomassa papit ja seminaristit voivat opiskella kaupungin paavillisissa yliopistoissa
ja saada samalla mahdollisuuden tavata kollegoitaan kaikkialta maailmasta. Silloin he
voivat paremmin ymmärtää
“erilaisia kirkollisia todellisuuksia”, pyhä isä vakuutti.
Paavin mukaan opiskelijat
voivat Roomassa myös tutustua niihin paikkoihin, joissa
varhaiset kristityt elivät ja
osoittivat uskollisuuttaan Jeesukselle. Pyhän Pietarin ja hänen seuraajiensa kaupungissa
vietetty aika on omiaan myös
kasvattamaan uskollisuutta
Rooman kirkkoa kohtaan, jossa kuvastuvat yleismaailmallisen kirkon mission kaikki tasot.
KATT/VIS/ZENIT

Ny katedral i
Albanien
Tio år efter kommunismens
fall har den nya katedralen i
Tirana, Albaniens huvudstad,
blivit invigd. Kardinal Angelo Sodano invigde katedralen
på påvens vägnar, i det som
engång var den första "ateistiska staten världen". I sin predikan påminde han om den
smärtsamma, långa förföljelsenatten, som äntligen är förbi och har gett plats för en ny
era.
KO

Rätt till medicin
Påven Johannes Paulus II
kräver resoluta förhållningsregler i kampen mot spetälskan. Till människorättigheterna hör också rätten till medicinsk behandling, men tyvärr
fattas den i många länder eller
är åtminstone otillräcklig,
sade påven med anledning av
världsspetälskedagen.
Påven beklagade att sjukdomar som i allmänhet anses
vara utrotade, fortfarande
sprider sig. Världsopinionen
bör inte ignorera detta faktum.
KO
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Yhdeksän autuaan
pyhäksijulistamisesta sovittu

Dominikaanit tutkivat
osuuttaan inkvisitiossa

Tiistaina 26.2. pidetyssä konsistorissa Vatikaanin apostolisessa palatsissa päätettiin yhdeksän autuaan kanonisaatioiden päivämääristä. Paavi
Johannes Paavali II:n antaman ilmoituksen mukaan
kanonisaatiot tapahtuvat seuraavasti:
Toukokuun 19. päivänä:
Alonso de Orozco; Ignazio da
Santhia (Lorenzo Maurizio
Belvisotti); Umile da Bisignano (Luca Antonio Pirozzo);

Dominikaanisääntökunta on
avannut tutkimuksen, jonka
tarkoituksena on selvittää
sääntökunnan ja sen jäsenten
osallisuutta inkvisitiossa. Tutkimuksen ensimmäinen osa
koostui seminaarista, joka järjestettiin Rooman Paavillisessa pyhän Tuomas Akvinolaisen yliopistossa helmikuun lopulla.
Seminaarin teemana oli
selvittää dominikaanien tehtä-

Vatikaanin eurot myytiin hetkessä
Vatikaanivaltion liikkeissä
myynnissä olleet pikkuvaltion
omat eurokolikkosarjat menivät kuin kuumille kiville heti
niiden tultua myyntiin maaliskuun alussa. Satojen metrien
jonot kiertelivät Pietarinkirkon edustalla, kun innokkaat
numismaatikot ja muut halukkaat odottivat vuorojaan saadakseen ostaa sarjan Vatikaanin omia eurokolikoita, joiden
takapuolella on kuva paavi
Johannes Paavali II:sta.
Vatikaanin eurokolikkosarjoja oli painettu yhteensä
65.000 kappaletta, niiden nimellisarvo oli 3,88 euroa ja
myyntihinta 12 euroa. Mustan
pörssin kauppiaat pyysivät
pian virallisen myynnin päätyttyä yhdestä sarjasta parhaimmillaan jopa 100 euroa.
Internet-huutokaupoissa sarjan hinta on kivunnut peräti
500 euroon.
KATT/KNA

Katumuspilleri
kiellettiin Argentiinassa
Argentiinan korkein oikeus on
päättänyt, että ns. katumuspilleri kielletään. Paikallisen lääketehtaan valmistamaa tuotetta ei jatkossa saa valmistaa,
myydä eikä markkinoida Argentiinassa. Tuomarien mukaan pillerin vaikutus on abortoiva ja se on siten perustuslain vastainen. Argentiinan
perustuslaissa elämän suoja
alkaa hedelmöityksestä. Korkeimman oikeuden päätös yhden pro life -organisaation
kanteeseen tuli äänin 5-4.
KATT/KATH.NET/LSN

Paulina do Coracao Agonizante de Jesus (Amabile Visintainer); Benedetta Cambiagio
Frassinello.
Kesäkuun 16. päivänä: Pio
da Pietrelcina (Francesco Forgione).
Heinäkuun 30. päivänä:
Juan Diego Cuauhlatoatzin.
Heinäkuun 31. päivänä:
Pedro de San Jose de Betancur.
Lokakuun 6. päivänä: Josemaria Escriva de Balaguer.
KATT/VIS

viä keskiaikaisessa inkvisitiossa. Tuona aikana perustettiin
ensimmäiset tribunaalit hereetikkojen löytämiseksi. Seminaarin puheenvuorot on
tarkoitus julkaista ensi vuoden
alkupuolella.
Dominikaanien inkvisitiotutkimuksen yhtenä innoittajana mainitaan paavi Johannes Paavali II:n juhlavuonna esittämä toivomus “muistin
puhdistamisesta”.
KATT/CNS

Katoliset kesäleirit
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Katekeettisesta keskuksesta: puh. 09-2416095; fax 095885157; email: katekeettinen.keskus@co.inet.fi. Ilmoittauduttaessa henkilötiedot: koko
nimi, sos.tunnus, osoite, puh, allergiat ym. rajoitteet. Kuljetukset eivät sisälly hintoihin, mutta muuten hintaan sisältyy kaikki, siis majoitus täysihoidolla, retket, palkinnon ym. Ilmoittautuneet saavat oman kirjeen.

Leirien yhteinen teema tänä vuonna:

KRISTUKSEN RAUHAA!

Rakastamalla tuomme rauhan maailmaan
STELLA MARISISSA PIDETTÄVÄT LEIRIT
Varhaisnuorten leiri 10-13v 2.-7.6. Hinta 70e/sisarukset 60e/ei-kat. 80e.
Vauhdikas lomaviikko; retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystäviä…
Lastenleiri 5-9v 9.-15.-21.6. joko viikoksi tai kahdeksi. Toisella viikolla 16.6. Köyliön
pyhiinvaellus bussilla. Viikkohinta 60e/50e. Monipuolinen ja turvallinen pienten lasten leiri; askartelua, leikkeja tutussa leirikeskuksessa mukavien ohjaajien ja isosten
kanssa.
English camp 23.-30.6. 8-13v. jonkin verran englantia taitaville kielikylpy. 80/70/
90e.
Ei englannin oppitunteja, vaan hauskaa ja monipuolista oppimista käytännön kautta.
Perheleiri 30.6.-7.7. aikuiset 120e, lapset yli 4v 60e. (Ilmoittautumiset suoraan Stella
Marisiin, puh. 019-335793).
Isoskoulutus 1.7.-7.7.. 14-18v. Mielenkiintoinen opetus valmentaa leirien isoseksi.
Teoriaa ja käytännön harjoittelua. Koulutukseen osallistuvat maksavat vain matkansa.
Kurssin käyneet voivat päästä tulevina kesinä leirien apuohjaajiksi.
Maalausleiri kaikenikäisille (lapset vain holhoojan kanssa). 20.-27.7. Hinta 190e/lapset
alle 16v 110e, ei-kat. 205/120e, sis. opetuksen. Etsimme luonnosta ja omasta elämästä
valoa ja voimaa ja maalaamme löytömme kankaalle. Ammattitaiteilijan ohjauksessa
vapaamuotoinen työskentely voi tapahtua öljyväreillä, akvarelleilla, pastelleilla ym. Aloittelevia opastetaan työn ohessa öljyvärien käyttöön. Leirikaupasta saa ostaa tarvikkeita.
Leiri loppuu näyttelyn pystyttämiseen.
Sporttileiri 28.7.-4.8. 8-14v. 80/70/90e. Urheilullinen, pelejä, retkiä, reipasta hauskanpitoa sisältävä leiri.
MUUT LEIRIT
15-vuotiaiden -leiri Jyväskylässä 2.-9.6. kaikille tämän vuoden aikana 15v. täyttäville. Hinta 120e. Ainutlaatuinen tilaisuus toimia samanikäisten katolilaisten kanssa ja
syventää kokemuksia kristittynä elämisestä, joka on täynnä iloa.
Pyörävaellus yli 14v. 2.-8.6. Turun saaristoreittejä. Hinta: 110e. Elämysmatka, joka
alkaa ja päättyy Turkuun. Oma pyörä. Muualta tulleita autetaan kuljetuksien järjestämisessä.
Leirimaksut ovat melko edulliset, koska saamme noin puolet avustuksena Bonifatiuswerkiltä Saksasta. Kuitenkin, jos hinta on leirille tulon esteenä, kannattaa ottaa yhteyttä omaan kirkkoherraan ja pyytää seurakunnan avustusta (myös sosiaalitoimistot ovat
avustaneet, maksaneet leirikulut, mutta eivät matkoja). Samoin pitkämatkalaisten kuljetukseen pyrimme löytämään sujuvia ratkaisuja.
Leiritoimikunnassa on nykyisin sisar Barbara Ogieniewska SKJ, isä Zenon Strykowski SCJ, Kari Harmoinen, Maiju Tuominen ja Toni Leander. Mikäli olet
kiinnostunut leiritoiminnasta ja halukas antamaan omasta ajastasi yhteiseen hyvään,
otamme kiitollisuudella vastaan uusia ihmisiä ja ideoita. Toivomme myös, että omat
hiippakuntalaisemme voisivat tukea leiritoimintaa: Nordean tili: 192330-209127, Katolinen leiritoiminta.
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Oremus
Christus Rex, Inc.

Rukouksen
apostolaatti
Maaliskuu
Me rukoilemme, että rakkauden evankeliumi olisi
selvästi ja pysyvästi kaikkien katolisten sosiaaliohjelmien perusta.
Me rukoilemme, että Afrikan kansat ottaisivat vastaan evankeliumin totuuden
ja rakkauden sekä edistäisivät solidaarisuutta ja sovintoa.

Huhtikuu
Me rukoilemme, että perhe
nähtäisiin epävakaassa
maailmassakin välttämättömänä elämän kehtona, uskon ja oikeiden arvojen kouluna.
Me rukoilemme, että aikamme sankarilliset marttyyrit elävöittäisivät kirkolliset yhteisömme julistamaan rohkeasti Jeesusta
Kristusta, maailman Vapahtajaa.
Leonardo da Vinci: Herran syntymän ilmoittaminen. Galleria degli Uffizi, Firenze.

Böneapostolatet

Terve, armoitettu!
Tämä lehti ilmestyy neljän hartauden keskellä:
paastonaika jatkuu yhä, Herran ylösnousemus
lähestyy, Jumalan laupeuden sunnuntai seuraa

sitä, ja vielä ehdimme juhlistaa arkkienkeli Gabrielin ja pyhän Jumalansynnyttäjän pelastushistorian kannalta merkittävää kohtaamista.

Miten voimme rakastaa Jumalaa, jota emme näe, ellemme rakasta lähimmäisiämme, jotka näemme, joita voimme koskettaa, joiden kanssa elämme?
KALKUTAN ÄITI TERESA

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet
24.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai (II)
Ennen kulkuetta: Matt. 21:1–11
1L Jes. 50: 4–7
Ps. 22: 8–9, 17–18a, 19–20, 23–24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6–11
Ev. Matt. 26:14 – 27:66 tai 27:11–54

8L Room. 6: 3–11
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23
Ev. Matt. 28:1–10
[Luetaan vähintään kolme VT:n lukukappaletta,
vaikeimmissakin tapauksissa vähintään kaksi.
Lukukappaletta 3L ei saa koskaan jättää pois.]
31.3. Pääsiäissunnuntai (I)

Mars
Vi ber, att kärlekens evangelium varaktigt må vara basen för allt katolskt socialarbete.
Vi ber, att Afrikas folk
må omfatta evangeliets tro
och kärlek samt främja försoning och solidaritet.

April
Vi ber, att man även i världens nuvarande kaos må se
familjens stora betydelse
som källa till liv och skola för
tro och rätta värderingar.
Vi ber, att vår tids heroiska martyrer må uppmuntra de kyrkliga samfunden att modigt förkunna Jesus Kristus, mänsklighetens
Frälsare.

28.3. Kiirastorstain iltamessu
1L 2 Moos. 12: 1–8, 11–14
Ps. 116: 12–13, 15+16bc, 17–18. Ks 1 Kor. 10:16
2L 1 Kor. 11: 23–26
Ev. Joh. 13: 1–15
29.3. Pitkäperjantain juhlallinen jumalanpalvelus Herran
kärsimisen muistoksi
1L Jes. 52:13 – 53:12
Ps.31:2+6,12–13,15–16,17+25. Ks Lk 23:46b
2L Hepr. 4:14–16, 5:7–9
Ev. Joh. 18:1 – 19:42
[Paasto- ja abstinenssipäivä]
30.3. Pyhän pääsiäisyön vigilia
1L 1 Moos. 1:1 – 2:2, tai: 1:1, 26–31a
Ps. 104: 1–2a, 5–6, 10+12, 13–14, 24+35c.
tai: Ps. 33: 4–5, 6–7, 12–13, 20+22
2L 1 Moos. 22:1–18, tai: 22:1–2,9a,10–13,15–18
Ps. 16: 5+8, 9–10, 11. Ks 1
3L 2 Moos. 14:15–15:1
Ps. 2 Moos. 15:1–2, 3–4, 5–6, 17–18. Ks 1a
4L Jes. 54: 5–14
Ps. 30: 2+4, 5–6, 11+12a+13b. Ks 2a
5L Jes. 55: 1–11
Ps. Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
6L Baar. 3:9–15,32 – 4:4
Ps. 19: 8, 9, 10, 11. Ks Joh. 6:68
7L Hes. 36: 16–17a, 18–28
Ps. 42: 3, 5bcd, 43: 3, 4. Ks 42:1,
tai kun on kaste: Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
tai: Ps. 51: 12–13, 14–15, 18–19. Ks 12a

1L Apt. 10: 34a, 37–43
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23. Ks 24
2L Kol. 3: 1–4 tai 1 Kor. 5: 6b–8
Ev. Joh. 20: 1–9 tai Matt. 28: 1–10
tai (iltamessussa): Luuk. 24: 13–35
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai (II)
1L Apt. 2: 42–47
Ps. 118: 2–4, 13–15b, 22–24. Ks 1
2L 1 Piet. 1:3–9
Ev. Joh. 20: 19–31
8.4. Maanantai: Herran syntymän ilmoittaminen; juhlapyhä (siirtynyt 25.3.)
1L Jes. 7: 10–14; 8:10
Ps. 40: 7–8a, 8b–9, 10, 11, Ks 8a+9a
2L Hepr. 10: 4–10
Ev. Luuk. 1: 26–38
[Polvistutaan Credon “Et incarnatus ... homo factus
est” sanojen kohdalla.]
14.4. Pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Apt. 2: 14, 22–23
Ps. 16: 1–2a+5bc, 7–8, 9–10, 11. Ks 11a
2L 1 Piet. 1:17–21
Ev. Luuk. 24:13–35
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Herre vi tillber ditt kors
och lovar och upphöjer
din heliga uppståndelse: ty se genom trädet
kom glädjen över hela
världen.
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Pyhimys
Pyhän Faustyna Kowalskan elämäntyö:

Hurskaus Jumalan laupeuden ylistykseksi
Pyhän Faustyna Kowalskan
(1905-1938) apostolaatti rakentuu ikuisen, mutta monilta helposti unohtuvan uskontotuuden varaan: Jumalan armollisen rakkauden varaan
kaikkia ihmisiä kohtaan.
Apostolaatti muistuttaa meitä
tästä tosiasiasta ja tahtoo levittää uusia hurskauden muotoja Jumalan laupeutta kohtaan.
Siten Jumalan laupeutta ylistävän hurskauden tarkoituksena on uudistaa omalta osaltaan uskonelämää kristillisen
luottamuksen ja laupeuden
hengessä.
Helena Kowalska syntyi
25. elokuuta 1905 maanviljelijäperheeseen Glogowiecissä,
Puolassa, kolmantena kymmenestä lapsesta. Jo seitsenvuotiaana hän tunsi Jumalan
kutsun luostarielämään. Hän
ilmaisi aikeensa vanhemmilleen 17 vuoden iässä, mutta

www.faustina.ch

Pyhä Faustyna Kowalska.

nämä kieltäytyivät. Vuonna
1924 hän tästä huolimatta lähti Varsovaan ja pyrki lukuisiin
luostareihin, kunnes hänet lopulta vuonna 1925 otettiin
Laupeuden Jumalanäidin
sääntökunnan novisiaattiin.
Sisar Faustynana hän toimi
sääntökunnan luostareissa

Varsovassa, Vilnassa, Krakovassa, Kiekrzissä ja Plockissa.
Hän antoi ikuiset lupaukset 1.
toukokuuta 1933. Jo seuraavana vuonna hän sairastui ja
kuoli lopulta 33-vuotiaana
Krakovassa 5. marraskuuta
1938.
Hänen kerrotaan saaneen
elämänsä aikana useita ilmestyksiä, joista ensimmäinen oli
22. lokakuuta 1931. Ilmestyksissä Jeesuksen sanotaan käskeneen hänen levittää jumalallisen laupeutensa ylistystä
koko maailmaan ja rukoilla
aina tätä laupeutta kaikille
syntisille. Pyhän Faustynan
apostolaatti ja koko Jumalan
laupeutta ylistävä hurskaus
perustuvat näihin ilmestyksiin.
Kirkollisen prosessin sisar
Faustynan autuaaksi julistamiseksi käynnisti Krakovan
arkkihiippakunnassa vuonna

1965 silloinen kardinaali Karol Wojtyla. Sama kardinaali
sai ilon paavi Johannes Paavali II:na julistaa Faustynan
autuaaksi Roomassa 18. huhtikuuta 1993. Pyhäksi julistaminen seurasi 30. huhtikuuta
2000.
Sisar Faustynan edistämällä hurskaudella on viisi
pääasiallista muotoa: 1. "Jeesus, luotan sinuun!" -kuva; 2.
Jumalan laupeuden ruusukko;
3. Armon hetki; 4. Jumalan
laupeuden sunnuntai; 5. Jumalan laupeuden hurskauden
levittäminen.

rasta kärsimyksestäni huolimatta kadotukseen. Minä annan heille viimeisen pelastuksen oljenkorren, laupeuteni
sunnuntain. Jos he eivät ylistä laupeuttani, he hukkuvat
iäksi."
Jumalan laupeuden sunnuntaihin liittyy pyhän Faustynan näkyjen mukaan suuria
lupauksia:
"Joka tuona päivänä tulee
elämän lähteelle, saa täydellisen anteeksiannon synneilleen ja niiden rangaistuksille… Tuona päivänä laupeuteni sisin on avoinna, vuodatan

laupeuteni lähdettä lähestyvien sielujen ylle kokonaisen
armolahjojen vyöryn; … älköön yksikään sielu pelätkö
lähestyä minua, vaikka hänen syntinsä olisivat punaiset
kuin veri."
Saadakseen osakseen
nämä suuret lahjat on täytettävä Jumalan laupeuden hurskauden edellytykset (luottamus Jumalan hyvyyteen ja elävä rakkaus lähimmäisiin) sekä
oltava armon tilassa ja otettava vastaan pyhä kommuunio.

Jumalan laupeuden hurskauden
suomenkielisen muodon julkaisuluvan (imprimatur) on myöntänyt Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ, 2002. Siihen kuuluva Jumalan laupeuden novenan teksti on
tämän lehden takasivulla.

va laupeuteni sunnuntai."
Pääsiäisen toisen sunnuntain valinnalla Jumalan laupeuden sunnuntaiksi on syvä
teologinen merkitys. Se korostaa pelastuksen ja Jumalan
laupeuden salaisuuksien välistä ykseyttä. Tätä yhteyttä korostaa myös Jumalan laupeuden novena, joka alkaa pitkänäperjantaina ja päättyy pääsiäisen toiseen sunnuntaihin.
"Tahdon, että Jumalan
laupeuden sunnuntai on turvana ja suojana kaikille sieluille, erityisesti kurjille syntisille… Sieluja joutuu katke-

Tietoa ja materiaalia pyhästä Faustynasta saa
internetistä lukuisista eri
osoitteista. Parhaimpiin
niistä lukeutunevat seuraavat:
www.faustina.ch
www.saint-faustina.net
www.marian.org
Myös Vatikaanin kotisivulla on tietoa pyhästä
Faustynasta:
www.vatican.va/
news_services/liturgy/
documents/ns_lit_doc_
20000430_faustina_
en.html
Pyhän isän saarna kanonisaatiojuhlassa on
myös luettavissa siellä:

Jumalan laupeuden sunnuntai
Sisar Faustynan ilmestyksiin
perustuvassa hurskaudessa
korkeimmalla sijalla on Jumalan laupeuden sunnuntai. Ensimmäisen ilmoituksen siitä
hän kertoo saaneensa Plockissa vuonna 1931 samassa näyssä kuin toiveen "Jeesus, luotan
sinuun!" -kuvan maalaamisesta:
"Tahdon, että laupeudellani olisi oma juhla. Tahdon,
että kuva, joka sinun on määrä maalata siveltimellä, pyhitetään juhlallisesti ensimmäisenä sunnuntaina pääsiäisen
jälkeen. Tuo sunnuntai on ole-

WWWerkkoruutu

www.vatican.va/
holy_father/
john_paul_ii/homilies/
documents/hf_jp-ii_
hom_20000430_f
austina_en.html

Jumalan laupeuden ruusukko
Kerrotaan, että Jeesus saneli tämän rukouksen sanat ilmestyessään sisar Faustynalle Vilnassa 13.-14. syyskuuta 1935.
Sitä rukoilevat uhraavat Isä Jumalalle Jeesuksen Kristuksen
"ruumiin ja veren, sielun ja jumaluuden" pyytäen anteeksiantoa omien, läheistensä ja koko maailman syntien takia. Yhdistymällä koko sydämeltään Jeesuksen uhriin he vetoavat
siihen rakkauteen, jolla taivaan Isä rakastaa Poikaansa ja hänessä kaikkia ihmisiä.
Rukoukseen liittyvä yleinen lupaus kuuluu näin: Tätä rukousta rukoileville tahdon antaa kaiken sen, mitä he minulta pyytävät… jos se on minun tahtoni mukaista. Jumalan
tahdon vastaiset asiat eivät nimittäin ole koskaan hyväksi ihmisille, varsinkaan heidän iankaikkiselle pelastukselleen. Tätä
rukousta rukoilemalla… tuot ihmiskunnan lähemmäksi minua. Sitä rukoilevat sielut minä ympäröin laupeudellani…
tässä elämässä, ja erityisesti kuoleman hetkellä.
Jumalan laupeuden ruusukkoa rukoillaan tavallisella ruusukkonauhalla seuraavasti:
Aluksi: Isä meidän, Terve Maria ja apostolinen uskontunnustus.
Yksittäisten helmien kohdalla: Iankaikkinen Isä Jumala, liitän elämäni sinun rakkaimman Poikasi, meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren,
sielun ja jumaluuden uhriin, jonka hän kantoi meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi.
Kymmenen peräkkäisen helmen kohdalla: Hänen tuskallisen kärsimyksensä tähden ole armollinen meille ja koko maailmalle.
Kymmenikön lopuksi: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä,
pyhä Kuolematon, armahda meitä ja koko maailmaa.
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Barrettin maailman uskontotilasto v. 2002
David B. Barrett & Todd M. Johnson: Annual Statistical Table on Global Mission: 2002. International Bulletin of Missionary Research Vol. 26, No. 1 January 2002, 22-23. Kirkon
lähetystyön keskus / Timo Vasko. Kuva Credonet.
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Paimenelta
Piispamme paimenkirje paaston ajalle 2002
Tämä paimenkirje luettiin seurakunnissa tuhkakeskiviikkona 13.2. tai paastonajan ensimmäisenä sunnuntaina 17.2.
Christus Rex, Inc.

Beato Angelico: Jeesuksen laskeminen ristiltä. San Marco, Firenze.

Rakkaat sisaret ja veljet!
Aloitamme nyt paaston ajan.
Se on aivan erityinen kirkkovuoden jakso. Jo sen nimi –
paaston aika – ilmaisee, että
juuri paastoamisen tulisi leimata tätä aikaa. Silti kysymys
ei ole vain paastoamisesta, siitä, että syömme ja juomme tavallista vähemmän. Kysymys
on ennen muuta parannuksesta, jota voidaan harjoittaa monella eri tavalla. Mutta ei kysymys ole pelkästä parannuksestakaan; senkin tarkoitus on
olla vain väline, joka johtaa
sovintoon Jumalan kanssa ja
ihmisen uudistumiseen.
Parannuksella voi olla sekä
luonnollisia että yliluonnollisia seurauksia. Luonnollisessa
merkityksessä parannuksen
avulla voidaan muovata ihmisen persoonallisuutta. Se voi
olla itsekasvatuksen väline. Se
vahvistaa ihmisen tahtoa matkalla kohti hyvää ja pahasta
luopumista.
Yliluonnollisessa mielessä
parannuksella on hyvin tärkeä
merkitys. Se on ennen muuta
hyvitystä pahoista teoista, eli
synneistä. Kirkko opettaa, että
jokainen synti aiheuttaa vääryyttä ennen kaikkea Jumalaa,
mutta myös muita ihmisiä
vastaan. Siksi syntiä tehneen
täytyy sopivalla tavalla hyvittää paha tekonsa. Tätä on parannus. (Vrt. KKK 1459)
Vapaaehtoisen parannuksen avulla ihminen ilmaisee
myös rakkauttaan Jumalaa
kohtaan ja avaa sydämensä
hänen armolleen. Silloin ihminen nimittäin hyväksyy vapaaehtoisesti jotakin epämiellyt-

tävää tai kestää jonkin epämukavuuden. Näin hän yhtyy solidaarisesti Jeesuksen Kristuksen lunastavaan kärsimykseen
ja uhraa hänelle jotakin, joka
saattaa maksaa hänelle paljonkin. Tässä hengessä monet
pyhät suorittivat ankaria katumusharjoituksia, vaikka he eivät olleetkaan tehneet kuolemansyntejä. Usein he uhrasivat katumustekonsa toisten
ihmisten pelastukseksi.
Parannus on aina, suoraan
tai epäsuorasti, yhteydessä
synnin voittamiseen. Aidon
parannuksen tunnusmerkkejä
ovat katuminen ja kääntyminen. Yhdessä niiden kanssa
parannus muodostaa ihmisen
välttämättömän vastauksen
syntiin.
Tästä välttämättömyydestä puhuttaessa on viitattava
myös toiseen mahdollisuuteen
tai oikeastaan vaaraan: Jos ihminen ei käänny eikä kadu
kuolemansyntiään, päätyy hän
peruuttamattomasti kadotukseen. Näin Jeesus Kristus
opettaa meille evankeliumissa
ja kirkko Katekismuksessa:
”Kuoleminen kuolemansynnissä sitä katumatta ja ottamatta vastaan Jumalan armollista rakkautta tarkoittaa,
että oman vapaan päätöksensä perusteella ihminen pysyy
ikuisesti erossa hänestä. […]
Niiden sielut, jotka kuolevat
kuolemansynnin tilassa, päätyvät heti kuoleman jälkeen
manalaan, jossa ne kärsivät
helvetin tuskista, ’ikuisesta
tulesta’. Helvetin pahin piina
koostuu ihmisen ikuisesta
erosta Jumalasta. Vain hänessä ihminen voi löytää elämän
ja onnen, joita varten hänet on
luotu ja joita hän kaipaa”
(KKK 1033, 1035).
Joku voisi sanoa, että puhuessaan synnistä ja helvetistä kuolemansynnin seurauksena kirkko levittää pessimismiä ja riistää ihmisiltä elämänilon – näin väittävät esi-

merkiksi jotkut psykologit.
Mutta niin ei ole. Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi ja siten myös kirkon opetus ei koskaan pääty opetukseen synnistä ja rangaistuksesta. Joka kerta, kun kirkko puhuu synnistä, se julistaa samalla myös vapahdusta Jeesuksessa Kristuksessa ja sovinnon mahdollisuutta Jumalan kanssa.
Tämän tehtävän täyttävät
ennen muuta kolme sakramenttia, jotka Jeesus Kristus
itse on perustanut: kaste, rippi ja sairasten voitelu. Kaste on
ensimmäinen sakramentti
syntien anteeksi antamista
varten (Vrt. KKK 1263). Sairasten voiteluun liittyy niiden
ihmisten syntien anteeksi antaminen, jotka ovat sairaita,
lähellä kuolemaa tai tiedottomia (Vrt. KKK 1520).
Kasteen jälkeen langenneille parannuksen sakramentti on tavallinen tapa tehdä sovinto Jumalan ja kirkon
kanssa (Vrt. KKK 1422-). Niin
kuin Katekismus painottaa,
”Kristus lähetti ylösnousemuksensa jälkeen apostolit
saarnaamaan parannusta ja
syntien anteeksiantamista kaikille kansoille (Vrt. Luuk
24:47). Apostolit ja heidän
seuraajansa suorittavat siksi
’sovituksen virkaa’ (2. Kor.
5:18): He julistavat yhtäältä
ihmisille Jumalalta saatavaa
anteeksiantoa, jonka Kristus
on meille ansainnut, ja kutsuvat kääntymykseen ja uskoon.
Toisaalta he välittävät ihmisille kasteessa syntien anteeksiantamisen ja sovittavat heidät
Jumalan ja kirkon kanssa
Kristukselta saamansa avainvallan, [eli parannuksen
sakramentin] avulla” (KKK
981).
Kirkko vakuuttaa meille
myös, ettei ”ole olemassa sellaista hairahdusta, oli se kuinka paha tahansa, jota pyhän
kirkon kautta ei voisi saada
anteeksi. Ei voi olla sellaista
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ihmistä, joka olisi niin huono, ta, eli ilman rippiä. Siksi kutettei varma anteeksisaamisen sun teitä, rakkaat sisaret ja
toivo pysyisi hänen näköpiiris- veljet, käyttämään tämän siusään, mikäli hän vain totisesti natun ajan täydellisen sovinkatuu hairahduksiaan ja kään- non tekemiseksi Jumalan
tyy pois synnistä (Vrt. KKK kanssa. Silloin voimme iloita
982).
täydellisesti Jeesuksen KrisNiin kuin Jeesus Kristus tuksen ylösnousemuksesta,
itse painottaa, on olemassa odottaessamme omaa ylösvain yksi synti, jota ei voi an- nousemustamme ja yhdistytaa anteeksi, nimittäin niin mistämme Jumalan kanssa
kutsuttu synti Pyhää Henkeä taivaassa. Aamen.
vastaan. Jeesus Kristus varoit+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
taa meitä itse: ”jokainen synti
HELSINGIN PIISPA
ja herjaus tullaan antamaan
ihmisille anteeksi, mutta [Pyhän] Hengen herjaamista ei
anteeksi anneta” (Matt. 12:31;
Luuk. 12:10; Mark. 3:29). Näillä sanoilla Jeesus tahtoo sanoa
meille, että Jumalan laupeus
on rajaton. Mutta joka kieltää
syntinsä, ei käänny ja kieltäytyy vastaanottamasta Jumalan
armahduksen syntejään katumalla, hän hylkää samalla syntiensä anteeksisaamisen ja Jumalan tarjoaman pelastuksen.
Tällainen paatumus voi – niin
kuin Katekismus painottaa –
Olli Orkoneva
johtaa kuolemaan ja ikuiseen
kadotukseen asti
jatkuvaan parannuksesta
kieltäytymiseen
(vrt. KKK 1864).
Rakkaat sisaret ja veljet!
Kirkko painottaa
aivan erityisellä
tavalla parannuksen, kääntymyksen, katumuksen ja ripin
välttämättömyyttä elämässämme. Se julistaa tätä välttämättömyyttä
niin kutsutun
kirkon käskyn
avulla. Kirkon
vaatimus
on
tämä: ”Sinun on
ripittäydyttävä
synneistäsi joka
vuosi vähintään
kerran” (KKK
2042).
Jos ymmärrämme paastonajan merkityksen oikein, meidän on tunnustettava,
että
tämä ajanjakso
on juuri sopiva
aika
ripille.
Paastonajan tulisikin olla täyden uudistumisen ja pääsiäisen
iloon osallistumiseen valmistautumisen aikaa. Täydessä
merkityksessä
uudistuminen
on kuitenkin
mahdotonta ilman
sielun
sakramentaalista puhdistamis- Piispamme siunaa uskovia kynttilänpäivän loppukulkueessa Pyhän Marian kirkossa.
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Kalenteri
Pyhän Marian
seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2411633, fax (09)
2411634. Sähköp.
marian.srk@kolumbus.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/
marian.srk.

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.
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.
22.3. pe 17.30 ristintien hartaus
23.3. la 10.00 valmistavaa
opetusta ensikommuniolapsille, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
24.3. Palmusunnuntai: 10.00
lat/eng messu, 11.15 palmukulkue, päämessu/högmässa, 14.00 messu Järvenpäässä, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 kvällsmässa
25.-28.3. 17.00-18.00 Mahdollisuus ripittäytyä kirkossa
26.3. ti 18.00 krismamessu
28.3. to 18.00 kiirastorstain
iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi. Hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
29.3. pe 9.00 pitkäperjantain
hetkipalvelus, 14.00-15.00
mahdollisuus ripittäytyä kirkossa, 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman
muistoksi
30.3. la 9.00 hetkipalvelus,
23.00 pääsiäisyön vigilia ja
juhlallinen messu
31.3. Pääsiäissunnuntai:
10.00 lat/eng messu, 11.15
päämessu/högmässa,
18.00 iltamessu
1.4. ma 11.15 päämessu,
16.00 puolalainen messu,
ei iltamessua
6.4. la 9.30 lördagskursen i
församlingssalen, 10.00
lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.00 lat/eng, 11.15 päämessu/högmässa, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

Diaspora:

Järvenpää: 24.3., 28.4. klo
14.00
Porvoo: 21.4., 19.5. klo
14.00
Tikkurila (ort. kirkko) 24.3.,
28.4. klo 16.00
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Su 10.00 päämessu, kirkkokahvit, 11.30 messu 1. suomeksi/2. vietnamiksi/3. englanniksi/4. italiaksi, 18.30 iltamessu. Ma, ke, pe 7.15 aamumessu, ti, to, la 18.30 iltamessu. Ti 18.00 ruusukkorukous. To 18.00 adoraatio ja
vesper. Rippitilaisuus la
18.00.18.30 ja sopimuksen
mukaan. Papit tavattavissa
parhaiten 9-12.
23.3. la 14.00-19.00 Hiljaiset
päivät Pyhän Marian seurakunnassa (retriitti)
23.3. la 10.00-13.30 valmistelupäivä 1. kommuunion
lapsille, 13.00 messu lapsille ja vanhemmille, 18.30 iltamessu
24.3. Palmusunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu
italiaksi, 18.30 iltamessu
25.3. ma 14.00 maanantaiklubi
26.3. ti 18.00 Krismamessu
Pyhän Henrikin kirkossa
27.3. ke 19.00 kuoron harjoitus
28.3. to ei aamumessua,
18.30 kiirastorstain juhlamessu
29.3. pe 15.00 Pitkäperjantain liturgia
30.3. la 20.30 Pääsiäisyön vigilia
31.3. Pääsiäissunnuntai:
10.00 juhlamessu (piispan
messu), 11.30 ei messua,
18.30 iltamessu
1.4. ma Pääsiäismaanantai:
10.00 messu ruotsiksi,
11.30 messu vietnamiksi,
16.00 messu puolaksi Pyhän Henrikin kirkossa,
16.00 messu Karjaalla, ei
iltamessua
2.4. ti 19.00 Teresat
5.4. pe ei aamumessua,
18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu
5.-6.4. Valmistelupäivät vahvistettaville Stella Marisissa
6.4. la 10.00 uskonnonopetus lapsille (lauantaikurssi),
13.00 messu lapsille, 18.30
iltamessu
7.4. Pääsiäisajan 2. sunnuntai: 10.00 messu ruotsiksi,
11.30 messu suomeksi,
16.00 messu puolaksi P.
Henrikin kirkossa, 18.30 iltamessu

Diaspora

Forssa: 14.4. su 16.0022.3.
pe 18.30 ristintienhartaus
suomeksi ja meditaatio
Karjaa: 1.4. su 16.00

6.5. Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (265-267),
jälkipuintia, sisar Thereza
Jezl CPPS.

Äiti-lapsikerho
kokoontuu Pyhän Henrikin
srk-salissa perjantaisin klo
10. Tulevaa ohjelmaa:
22.3. Marjatta Jaanu- Schröder: Millainen uskonnollinen kirja lapselle?
29.3. Ei kerhoa! (Pitkäperjantai)
5.4. Kahvila - yhdessäoloa ja
juttelua
12.4. LT Anne Räisänen-Sokolowski: Nuhaa, kuumetta... Milloin lääkäriin lapsen
kanssa?
19.4. Kahvila.

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.
21.3. to 19.15 1. Kommuunilasten vanhempien tapaaminen
23.3. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
24.3. Palmusunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu
englanniksi
28.3. to 19.00 Kiirastorstain
iltamessu, adoraatio klo
21.00 asti
29.3. pe Pitkäperjantai: 15.00
juhallinen jumalanpalvelus
Herramme kärsimisen
muistoksi (paasto- ja abstinenssipäivä)
30.3. la Pyhä lauantai: 12.00
ruuan siunaaminen, 21.00
Pyhän pääsiäisyön vigilia
31.3. Pääsiäissunnuntai:
10.30 juhlapyhän messu,
16.00 messu Porissa,
18.30 messu englanniksi
1.4. ma Pääsiäismaanantai:
10.30 pääsiäisoktaavin
messu
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30
messu englanniksi

Diaspora

Informaatiokurssi
Helsingin seurakuntien yhteinen informaatiokurssi kirkkoon liittyville ja muille katolisesta uskosta kiinnostuneille
Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa (Mäntytie 2,
Meilahti) maanantaisin klo
18.30-20.30. Kevään viimeiset kurssi-illat:
8.4. Kuolema, viimeiset tapahtumat (Katolisen uskon
perusteet: 179-194, 247248), isä Wieslaw Swiech
SCJ.
22.4. Kirkon yhteiskuntaopetus (313-341), Marko
Tervaportti.

Ahvenanmaa: 23.3, 25.5 la
10.00
Pori: 30.3. su klo 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.
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Rippitilaisuus sopimuksen
mukaan.
23.3. la messu Savonlinnassa, 9.45 opetus
24.3. Palmusunnuntai: 10.30
Palmusunnuntain liturgia
(alkaa pihalta – kulkue ja
kärsimyshistoria), 16.00
messu Kuopiossa
26.3. ti ei messua Jyväskylässä
27.3. ke 18.00 ristintie, 18.30
iltamessu
28.3. to 19.00 Kiirastorstain
liturgia: jalkojen pesu, adoraatio
29.3. pe 15.00 Pitkäperjantain liturgia: ristinpalvonta
30.3. la 22.00 Pääsiäisaaton
vigilia
31.3. Pääsiäissunnuntai:
10.30 päämessu
1.4. ma ei messua Jyväskylässä, 11.00 messu Iisalmen ortodoksisessa kirkossa
2.4. ti 14.00 seniorien kokous
3.4. 18.00 iltamessu
4.4. to 18.00 messu Kiteellä
6.4. la 11.00 messu Joensuussa, 9.45 opetus, 16.00
messu Varkaudessa
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu

Diaspora:

Joensuu: (Ort. kirkon seurakuntasalissa) 6.4., 4.5., 25.5.
la 11.00
Kitee: (Ev.lut. kirkon kappelissa): 4.4., 2.5., 23.5. to
18.00
Kuopio: (Ort. kirkon seurakuntasalissa) 24.3., 14.4.,
5.5., 26.5. su 16.00
Mikkeli: (Ev.lut. tuomikirkon
krypta) 21.4., 2.6. su 16.00
Savonlinna: (Ort. kirkossa)
23.3., 20.4., 11.5., la 11.00
Varkaus: (Ort. kirkossa) 6.4.,
4.5. 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.
23.3. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
24.3. Palmusunnuntai: 10.30
päämessu
28.3. to 19.00 Kiirastorstain
messu ja adoraatio
29.3. pe 15.00 Pitkäperjantain liturgia
30.3. la 12.00 Ruuan siunaaminen, 22.00 Pääsiäisyön
liturgia
31.3. Pääsiäissunnuntai:
10.30 Pääsiäisen juhlamessu, 14.00 puolankielinen messu, 19.00 messu
Kurikassa
1.4. ma 8.30 messu Lapualla, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa, 18.30 messu Seinäjoella
6.4. la 10.30 lastenkerho,
12.30 messu
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu (radioidaan), 15.00 messu Hämeenlinnassa

Diaspora:

Hämeenlinna: 7.4., 5.5. su
15.00
Kauhajoki: 27.4., 25.5. la
18.30
Kurikka: 31.3., 13.4., 11.5. la
18.00
Lapua: 1.4. ma 8.30
Pietarsaari: 1.4., 13.4.,
27.4., 11.5., 25.5 la 12.00
Seinäjoki: 1.4. ma 18.30
Vaasa: 1.4., 13.4., 27.4.,
11.5., 25.5. 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.
21.3. to 18.00 paastonajan
katumushartaus ja rippitilaisuus
22.3. pe 18.00 ristintiehartaus
24.3. Palmusunnuntai: 18.00
messu
28.3. to 18.00 Kiirastorstain
liturgia
29.3. pe 15.00 Pitkäperjantain liturgia
30.3. la 18.00 Pyhän pääsiäisyön liturgia
1.4. Pääsiäissunnuntai: 11.00
messu
2.4. ma 11.00 pääsiäismaanantain liturgia
4.4. to 18.00 iltamessu
5.4. pe 18.00 iltamessu ja
adoraatio
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
11.00 messu

Diaspora:

Lahti: ortodoks. kirkossa: 1416 uskonnonopetus, messu
16.00. Päivämäärät: 6.4., 4.5.
Lappeenranta: ortodoks. kirkossa: klo 11.30. Päivämäärät: 21.4., 19.5.
Hamina: Poitsilan seurakuntakodissa: 11.00. Päivämäärät: 24.3., 28.4.
HUOM: Toukokuussa seurakuntamme juhlan vuoksi ei
ole pyhää messua Poitsilassa.
Uskonnonopetus Kouvolassa: kuukauden toisena lauantaina klo 11-13. Päivämäärät:
9.3., 13.4., 11.5.
HUOM: 20.4. YHTEINEN
OPETUSPÄIVÄ KOUVOLASSA 11.00-13.00 pyhä
messu klo 13.00.

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.

Kalenteri
22.3. pe 17.30 ristintiehartaus
24.3. Palmusunnuntai: 11.00
Palmusunnuntain kulkue ja
messu, 17.00 messu Raahessa
27.3. ke 18.30 rippiliturgia
28.3. to 18.30 Kiirastorstain
messu
29.3. pe 15.00 Pitkäperjantain liturgia
30.3. la Pyhän pääsiäisyön
vigilia
31.3. Pääsiäissunnuntai:
11.00 päämessu
1.4. ma Pääsiäismaanantai:
11.00 päämessu
4.4. to 19.00 ekumeeninen
Sanan jumalanpalvelus
Tuiran kirkossa
6.4. la 11.00 uskonnonopetus
7.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

Diaspora:

Raahe: 24.3. su 17.00
Rovaniemi:
Tornio: 7.4. su klo 17.00

Yhdistykset
Academicum Catholicum
18.4. klo 18 Vuosikokous jossa käsitellään mm. sääntömuutosehdotus. Paikka: Studium, Ritarikatu 3b A. N. klo
18.30 TL Talvikki Mattilan
esitelmä Naiset ja miehet
Jeesuksen seuraajina Matteuksen evankeliumissa. Aihe
liittyy tänä keväänä julkaistavaan väitöskirjaan.

Juventus Catholica
Catholic Students’ Club

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.
21.-24.4. Vårträff
3.-4.5. P. Henrik: vahvistuslasten opetus
17.-19.5. Juventuksen leiri
24.-31.5. Pikkusisarten retriitti

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

www.catholic.fi
Sähköposti
info@catholic.fi
fides@catholic.fi

18.4. kl. 18 Årsmöte där bl.a.
stadgeändring behandlas. Efter årsmötet talar TL Talvikki
Mattila om kvinnorna och
männen kring Jesus enligt
Matteus evangelium. Plats:
Studium, Riddareg. 3b A.
Muutos yhteystietoihin: Osmo
Santamäki, sihteeri, os. Jussilankatu 14 D 43, 05880 Hyvinkää, puh. 041-4430522.

Keskukset

Katolisen
tiedotuskeskuksen
uusi verkkoosoite on

Rosary and Holy Mass in Latin/English on the following
Tuesdays at 18.00 in St.
Henry’s Cathedral: 9.4.,
23.4., 7.5., 21.5. Silent Adoration of the Blessed Sacrament during the whole night
between Holy Thursday and
Good Friday, for more information, call Marko Tervaportti, 040-7531713.

Kesäleirit
Stella
Marisissa:
Katso
erillistä
ilmoitusta
s. 4.

TÄNÄÄN KESKIVIIKKONA:
Vuosikokous 20.3.2002 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa iltamessun jälkeen n. klo
18.30 alkaen.

Teresat
P. Marian kirkossa iltamessun jälkeen:
16.4. tiistai: Esitelmäilta. Johanna Kivi, Anna-Maija
Lindholm ja Pirjo Uronen
alustavat aiheesta: Vapaaehtoistyö ja WUCWO:n
teemavuosi; keskustelua.

PYHIINVAELLUS
PUOLAAN
2.-9.8.2002
Kävellen Krakovasta Czestochowaan (6 pv à 20-30
km) puolalaisen nuorisojoukon mukana.
Osallistumismaksu 12 •
sis. vakuutuksen, osan ruoasta ja yöpymiset.
Lisäksi maksettava matkat Puolaan ja takaisin.
Vaelluksen järjestäjänä
Krakovan dominikaaniluostari.
Jos kiinnostaa, ota yhteyttä Juho Kyntäjään, puh.
040 517 6972.

Hyvää luettavaa!

Suosittu!

Katolisesta
tiedotuskeskuksesta:

Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi. 21,90
euroa + postituskulut.

Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki, avoinna
9.00-12.00.
Puh. 0208 350751
Email info@catholic.fi

Hiljaiset päivät
Pyhän Marian kirkolla
22.-23.3.2002
pe klo 18.30-20.00 ja
la klo 14.00-19.00
Ohjelmassa mm. ristintienhartaus, meditaatiot, adoraatio, parannuksen sakramentti, kertomus vankileiristä (L.
Szigethy), perinteiset rukoukset arkielämässä (M. JaanuSchröder). Tervetuloa!

hiljaisen viikon
24.-31. toukokuuta 2002
Stella Marisissa. Isä Jan
Aarts SCJ auttaa meitä syventymään aiheeseen
Agapé: Kristityn rakkaus.
Retriitti on avoin kaikille. Lisätietoja Tampereen pikkusisarilta, os. Sähköraitti 4 B 19,
33720 Tampere, puh. (03)
3182169.

Korjauksia Turun
katekeesitietoihin!
Suomenkielisen katekeesin päivät: 16.3., 13.4. ja 4.5. klo 9.30.
"Väärät" päivät olivat Lördagskursin päivät.
Opettajat lauantaikurssilla:
1 lk Abla Nkegbe; apuopettaja Sandra Yusuf
2. lk sisar Elizabeth
3. lk Verna Santamala
4. lk Kristiina Peltonen
5. lk Florence Schmitt
6. lk Abdulmasih Husaini
7. lk isä Wieslaw
Muu (arki-iltoina toteutettava) yläasteen opetus: Jouni Elomaa.
Ruotsinkielinen opetus: Renate Hakkarainen.

Käytännön vastaava: Teija-Liisi Laaksonen (mm. monistus ja
koulutilojen valvonta)

Kokoontuvat Pyhän Marian
kirkon seurakuntasalissa

Pyhän Henrikin
seura

Jeesuksen
pikkusisaret
järjestävät

Retriitti

Katekeesivastuuopettaja: Kristiina Peltonen (mm. pedagogiset
asiat ja tiedotus kouluihin)

Maallikkofransiskaanit OFS

11.4. to klo 17.00 yhteisön
kokous

Muita tapahtumia

Lyhyt kertomus
pyhien elämästä
vuoden jokaiselle päivälle.

Kotimaan tilauksiin lisätään postituskulut.
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Fides pahoittelee väärää informaatiota ja siitä aiheutuneita ongelmia.

Korjauksia
hiippakunnan
kalenteriin
Stella Marisin oikea puhelinnumero on 019-335793 (s. 13).
Hiippakunnan talousneuvoston oikea pankkiyhteys on Nordea 221938-4324 (s. 8).
Karmeliittamaallikoiden oikea sähköpostiosoite on
kahanpaa@tukki.jyu.fi tai heidi.tuorila@jyu.fi (s. 17).
Suomen Caritaksen uusi fax-numero on 09-68423140 (s. 13).

Kevätkonsertti Echo
Pyhän Henrikin katedraalissa torstaina 23.5.2002 klo
20.00.

Lauluyhtye Polyfoniset
Urkuri Marko Pitkäniemi
Tule hiljentymään ja kuuntelemaan iki-ihanaa renessanssimotettien ja urkujen dialogia. Liput 8 euroa tuntia ennen
ovelta. Ennakkomyynti kirkkokahveilla ja pappilassa. Tulot luovutetaan kirkon hyväksi. Järjestäjä: Pyhän Henrikin
Seura.
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Artikkeleita
Ahvenanmaa - todellinen diaspora
“Messumatkalla” isä Zenonin kanssa.

Kuten tiedämme, eivät kaikki
katolilaiset asu sillä paikkakunnalla, jossa sijaitsee heidän seurakuntansa kirkko,
vaan jotkut asuvat niin kaukana, että eivät voi saapua kirkkoonsa ilman suuria vaikeuksia. Heitä kutsutaan diasporassa asuviksi. Jos sana
diaspora käsitetään ahtaasti,
niin silloin me kaikki Suomen
katolilaiset elämme diasporassa. Jos se sen sijaan mielletään
laajasti, “ekumeenisesti”, niin
silloin emme ole diasporassa,
onhan Suomi kristitty maa.
Alunperin diasporalla tarkoitettiin kristillistä seurakuntaa,
joka oli kuin saareke keskellä
pakanuuden merta.
Ahvenanmaalla asuu saadun tiedon mukaan tällä hetkellä 41 Turun Pyhän Birgitan
ja autuaan Hemmingin seurakunnan jäsentä. Heidän kirkkomatkansa olisi sen verran
pitkä ja hankala, että ei voida
olettaa heidän käyvän oman
seurakuntansa kirkossa eikä
ottavan muutenkaan osaa seurakuntaelämään. Tästä syystä
seurakunnan pappi käy Ahvenanmaalla, tarkemmin sanottuna Maarianhaminassa noin
kuuden viikon välein pitämässä pyhän messun. Tällä tavoin
seurakunnan kaukaisimmatkin jäsenet saavat ripittäytyä,
osallistua messuun ja kommunioon, sekä tavata katolista
pappia, jolle he voivat kertoa

10

iloistaan ja suruistaan.
Seuraavassa havaintoja
matkasta, jonka isä Zenon
Strykowski SCJ teki Maarianhaminaan 8.-9. helmikuuta.
Maarianhaminaan matkustetaan laivalla. Laiva oli iltalaiva, ja perjantai-iltana
matkustajina oli paljon nuorta aktiiviväestöä, joka oli tullut viikonloppuristeilylle. Matkustaminen kansimatkustajana ei tällaisella matkalla ole
kovin mieltä ylentävää. Långnäsiin laiva saapui klo 1 yöllä
ja Maarianhaminaan oli noin
puolen tunnin ajomatka todella pilkkopimeässä yössä. Matkan kohde on Strandnäsissä
sijaitseva P. Mårtensin kirkko.
Aluetta, jolla kirkko sijaisee, kutsuttiin ainakin vielä
1950-60 luvulla nimellä Sabbatbrott. Nyt siellä on uusi,
hieno kirkko. Isä Zenonilla on
avain kirkon kellariin, josta
pääsee myös itse kirkkotilaan.
Kellarissa on vietettävä loppuyö, siellä on sohva, jossa voi
yrittää nukkua. On pimeää ja
ennen kaikkea on kylmää.
Helmikuinen yö kirkon kellarissa on todella kylmä. Herääminen on siinä puoli yhdeksän
maissa ja sitten kipuaminen
ylös kirkkoon.
Kirkkorakennus on itse
asiassa monitoimikeskus, itse
kirkkosalin lisäksi on seurakuntasali, sakaristo, keittiö ja
kerhotiloja, mm. lastenkerhoa

varten. Isä Zenon keittää vettä, mukillinen kuumaa teetä
saa riittää, ei mitään muuta.
Sen jälkeen alkavat valmistelut messua varten. Saarnateksti on käytävä läpi, kynttilät sytytettävä jne. Kirkkosali
on avara ja valoisa. Alttari on
sijoitettu samalla tavalla kuin
nyt katolisissa kirkoissa eli
että pappi on messun aikana
seurakuntaan päin. Alttari on
seurakunnan ja papin keskellä kuten Kristus on meidän
keskellämme. Alttarin yläpuolella on kaunis puusta veistetty Ristiinnaulitun kuva. Kirkkosaliin mahtuu arviolta 150
henkeä, ehkä enemmänkin.
Kirkon eteisessä on yllätys, katolinen Jeesuksen pyhän sydämen patsas.
Kohta yhdeksän jälkeen
alkavat ensimmäiset seurakuntalaiset saapua. Isä Zenon
on ovella heitä vastaanottamassa ja hänellä on lapsille
jotakin hyvää suuhunpantavaa, jota hän on ostanut laivasta. Ennen messua on myös tilaisuus ripittäytyä kirkon sakaristossa. Kun ollaan Ahvenanmaalla on messu tietenkin
ruotsinkielinen. Messuun
osallistuu 17 henkeä, joista 10
on lapsia. Mikä elinvoimainen
ryhmä, yli puolet lapsia! Viaton lapsi, suurin taivasten valtakunnassa.
Voimme katsoa lasta paitsi silmillämme, myös sydämel-
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lä. Sydämellä näkee paremmin, näkee lapsessa palan taivasta. Messun jälkeen kokoonnutaan seurakuntasaliin kahvipöytien ääreen. Tarjoilu on
sijoitettu kätevästi pyörillä varustetulle pöydälle ja niin sitä
voi kätevästi liikutella. Kahvin,
mehun la leivonnaisten lisäksi pöydällä on lautanen, jossa
on isä Zenonin tuomia suklaanappeja. Ne tekevätkin hyvin
kauppansa perheiden pienimmille. Eräs keskustelun aiheista koski sitä, miten tärkeätä
on, että vanhemmat tuovat
lapsensa kirkkoon. Ahvenanmaallakaan ei luterilaisissa
kirkoissa juuri lapsia näe.
Eräs rouva kertoi, mitä hänelle oli sattunut Brysselissä:
Hänen pieni poikansa alkoi itkeä juuri saarnan aikana, ääni
kaukui varmaan hyvin suuressa katedraalissa, ja hän oli aikeissa lähteä pois. Tällöin pappi oli keskeyttänyt saarnansa
ja huutanut hänelle, että älkää
hyvä rouva menkö pois, antaa
lapsen huutaa. Näinhän se on,
seurakunta, jossa ei kuule lapsen huutoa ja itkua, on kuollut seurakunta.
Tilaisuuden jälkeen isä Zenon kutsuttiin lounaalle erääseen perheeseen, jonka isä oli
buddhalainen. Aika kului nopeasti, runsaan puolentoista
tunnin päästä piti lähteä satamaan. Laiva saapui Tukholmasta klo 14.oo ja lähti kohti
Turkua klo 14.25. Turkuun se
saapui klo 19.50 ja niin oli noin

vuorokauden pituinen matka
ohi.
Diasporassa asuvista seurakuntalaisista ei paljon puhuta, tuntuu kuin heidät olisi
unohdettu. Onneksi kirkko ei
heitä unohda. Aralla mielellä
ja häpeillen on tunnustettava,
että vaikka he eivät voi tavata
pappia silloin, kun heillä on
siihen tarvetta ja vaikka he elävät erossa muusta seurakunnasta niin kuitenkin juuri he
ovat iloisia ja innokkaita, haluavat elää katolilaisina. Ehkäpä he ovat suolana siinä yhteisössä, jossa elävät ja tekevät
työtä.
Kenties 50 vuoden kuluttua heillä on oma seurakunta,
oma kirkko ja seurakunnan
nimeksi sopisi Pohjolan apostolin mukaan Pyhän Ansgariuksen seurakunta.
Lopuksi pieni mietelause:
Matka katolisen papin kanssa
tekee siitä pyhiinvaellusmatkan.
NILS-ÅKE TOIVONEN

Ahvenanmaan
Ahvenanmaalla on yhteensä
22 osaksi tai kokonaan katolista perhettä, joissa on yhteensä 41 seurakuntalaista.
Kansallisuuksien kirjo on suu-

Artikkeleita
Inhimillinen kärsimys ja Jumalan kaitselmus
Ikuisuuskysymys: Miten hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallii kärsimyksen viattomille? Ehkäpä tämä on eräs syvällisimmistä
arvoituksista ikinä. Yrittäessään vastata tähän kysymykseen, monet luopuvat kokonaan uskosta - toiset taas näkevät kärsimyksessä mahdollisuuden tulla osallisiksi Kristuksen rististä ja siten Jumalan armosta.
Aikaisempina vuosisatoina ihmisten maailmankuva oli nykyistä hartaampi. Kärsimys oli
hyväksytympi osa yksilön elämässä. Siinä nähtiin hengellistä pääomaa.
Nykyisin materialismin
vallitessa hengellisyys usein
pyritään selittämään erilaisilla psyykkisillä ilmiöillä. Tästä
seuraa, että vain nykyhetkellä
on merkitystä. Jos järjen on
vaikea uskoa Jumalan ilmoittamia uskon totuuksia, kuinka paljon vaikeampi onkaan
ymmärtää kärsimyksen salaisuutta! Katolisen kirkon katekismus toteaa: ”Vaikkakin Jumalan valaisemana, usko eletään usein pimeydessä ja voidaan asettaa kyseenalaiseksi.
Maailma, jossa elämme, näyttää olevan kovin kaukana uskossa luvatusta maailmasta.
Kokemuksemme pahasta ja
kärsimyksestä, epäoikeudenmukaisuudesta ja kuolemasta
näyttävät olevan ristiriidassa
evankeliumin kanssa. Ne voivat ravistella uskoamme ja

muodostua kiusauksiksi sitä
vastaan.” (KKK 164)

Jumalan kaitselmus:
todellisuus ja mysteeri
Vähän aikaa sitten edesmenneen jesuiittaisä John A.
Hardonin mukaan jumalallinen kaitselmus on ”Jumalan
kaikkiviisas suunnitelma maailmankaikkeudelle ja sen toteuttaminen hänen rakastavalla hallitsemisellaan ja huolenpidollaan. Se on ikuinen
maailmansuunnitelma ja sen
täyttyminen ajassa.” (Hardon,
John A.: Modern Catholic Dictionary. Doubleday, 1975.)
Kun jotakin pahaa tapahtuu,
niin se, mikä näyttää olevan
julmaa ja tarkoituksetonta onkin todellisuudessa osa Jumalan rakastavaa suunnitelmaa.
Vaikea uskoa? Niin minustakin! Mennäänpä kuitenkin
eteenpäin. Jumalalle ei ole
olemassa sattumaa. Kaiken on
tarkoitus palvella jotakin tarkoitusta, ennalta nähdysti ja

diaspora
ri: joukkoon mahtuu vietnamilaista, filippiiniläistä, puolalaista, yhdysvaltalaista, saksalaista, itävaltalaista, norjalaista, ecuadorilaista, venezue-

lalaista ja irlantilaista syntyperää olevaa ihmistä. Ainakin
yksi syntyjään suomalainen
seurakuntalainenkin asuu saarimaakunnassa.

jopa ennalta määrätysti. Jumalan kaitselmus on erehtymätön, koska Jumalan lopullinen suunnitelma maailmankaikkeudelle ei voi epäonnistua. Kaikelle Jumala antaa
olemassaolon, joka hetki, kuten pyhä Tuomas Akvinolainenkin kirjoituksissaan todistelee.
Jumalan kaitselmus on
muuttumaton, koska Jumala
ei muutu. Odottamatonta tapahtumaa ei ole Jumalalle olemassa eikä hän muuta mieltään. Siksi hän huolehtii meistä pienintäkin yksityiskohtaa
myöten (vrt. Matt. 10:29-31).
Se tosiasia, että pahoja asioita
tapahtuu, ei saisi raunioittaa
luottamustamme häneen pimeimpinäkään elämämme
hetkinä.

Kysymys pahasta
Pahuus on hyvyyden poissaoloa. Sekä hyvä että paha
tapahtuvat Jumalan sallimina.
Ainoa todellinen paha on synti, joka panee moraalisen järjestyksen sekaisin. Synnissä se
hyvä, jonka pitäisi olla läsnä,
on poissa. Synti ja kärsimys
ovat salaperäisellä tavalla yhteydessä (vrt. esim. Luuk.
5:18-25). Pelastus tarkoittaa
vapautumista pahasta ja on
siksi läheisesti yhteydessä kärsimyksen ongelmaan. Koska
synti ja pahuus ovat suoraan
suhteessa Aatamin lankeamiseen, kirkko puhuu ”onnellisesta syyllisyydestä”, joka sai
aikaan Vapahtajan saapumisen. Jumalan armo on mahdollinen vain, jos on syntejä
anteeksiannettaviksi. Pyhyys
ei ole mahdollista, jos se ei ole
yhdistetty Kristuksen ristiin.
Pyhyys syntyy kärsivällisestä
kivun ja kärsimyksen kestämisestä. Näin voimme osallistua
omaan pelastukseemme.

Mitä on kärsimys?
Kärsiminen tarkoittaa ristin kantamista. Jokainen risti
on mittatilaustyönä tehty. Jokainen meistä kokee kärsimystä elämässään ja omalla tavallaan. Kärsimys tulee yleensä
yllätyksenä; tuskaa lisää, ettei
sen kestoa voi tietää. Samoin
emme voi ennalta tietää suhtautumistamme johonkin kärsimykseen.
Luontaisesti ihminen etsii
mielihyvää. Otamme mielellämme Jumalalta vastaan hyvää, mutta kun hän sallii pahaa elämässämme, olemmekin vastahakoisia ja kapinoivia. Kuitenkin elämme ristin
varjossa. Ristinkuolemallaan
Vapahtajamme antoi meille
esimerkin seurata itseään
myös kivussa ja tuskassa.
Kärsimystä on karkeasti
ottaen kahta lajia: ruumiillista (tai myöskin henkistä, esim.
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suru lähiomaisen kuolemasta)
ja hengellistä. Ruumiillinen
kärsimys voi joissakin muodoissaan (esim. psykoottinen
mielisairaus) erottaa meidät
todellisuudesta. Hengellinen
tai oikeammin moraalinen
kärsimys, jonka raskas synti
sieluumme aiheuttaa, erottaa
meidät Jumalasta. Jälkimmäinen kärsimys on iankaikkisen
päämäärämme kannalta pahempi, sillä jos emme kadu ja
käänny, tällä kärsimyksellä on
valta erottaa meidät Jumalasta ja siten olla lopullinen kadotuksemme.
Emme voi valita, kärsimmekö vai emme, sillä jokainen
kohtaa kärsimystä omassa elämässään. Voimme valita suhtautumisemme siihen. Joko
hyväksymme sen rakastavasti
tai emme. Niinpä Hardon toteaakin, että rakkautta ja kärsimystä ei koskaan saisi erottaa toisistaan. Jos lihaksi tullut Rakkaus kärsi suurimman
tuskan maailmassa, ovat
nämä kaksi sanaa yhteenliittyneitä kuin syy ja seuraus.
Francis Fernandez tunnetussa kirjasarjassaan ”In Conversation With God” toteaa:
”Ilo on erottamaton rististä.
Eikä pelkästään niin, vaan
meidän tulee ymmärtää, ettemme koskaan ole onnellisia,
jos emme ole yhdistyneet Kristukseen ristiin, ja ettemme ikinä opi rakastamaan, jos emme
rakasta uhrauksia. Ne koettelemukset, jotka näyttävät
meistä olevan epäoikeudenmukaisia tai merkityksettömiä, ovat tarpeen henkilökohtaiselle pyhyydellemme ja monien sielujen pelastukselle.
Kärsimys oikeassa valossa
nähtynä palvelee rakkautta ja
tuottaa suuren rauhan ja syvän ilon. Siksi Jumala usein
siunaa meitä risteillä.” Sanat
‘kärsiä’ ja ‘kärsivällisyys’ tulevat samasta juuresta.
Meidän on usein hyvin vaikeaa nähdä päivittäiset tapahtumat osana Jumalan suunnitelmaa. Vertailemme helposti
ristejämme muiden kärsimyksiin, ja usein ruoho näyttää
olevan vihreämpää aidan tuolla puolen. Tämä on suuri virhe, sillä kadehtimalla menetämme kärsimyksestämme
saatavan hengellisen hyödyn.
Kirkko rohkaiseekin meitä tietoisesti liittämään kärsimyksemme Vapahtajan kärsimyksiin ja näin saamaan hyötyä
itsellemme ja toisillemme.
Kirkon sakramenteista erityisesti sairasten voitelu tuo esiin
sairaan ihmisen tuskien liittämisen Kristuksen kärsimykseen.

Pseudokärsimys: kaksi
esimerkkiä
Kärsimykseen liittyy aina
toive sen loppumisesta. Mate-

Kärsimyksen Jumalanäiti. Pyhän
Alfonsuksen kirkko, Rooma.

rialistisessa maailmassa, jossa
vain nykyhetki ratkaisee eikä
kärsimystä osata yhdistää
Kristuksen ristiin, esiintyy toive lopettaa kärsimys hinnalla
millä hyvänsä. Yksi esimerkki
tästä on eutanasia, jossa lääkäri lopettaa parantumattomasti sairaan tuskaisen elämän, jotta sairas välttyisi kokemasta ehkä eneneviä kipuja. Sekulaari yhteiskunta ei voi
käsittää kuoleman olevan rangaistus (peri)synnistä eikä
niinkään oikeus valita kärsimystensä loppuminen. Kuolema on paitsi rangaistus, myös
Jumalan armon ilmaus ja
mahdollisuus päästä sovintoon hänen kanssaan, jopa
osallistua pelastustyöhön.
Samoin abortti on tarpeetonta kärsimystä. Kun lapsi
sikiää ei-toivotusti, vanhemmat (tai yksinäinen äiti) abortoivat, koska päättävät, ettei
äkillinen ”epämukavuus” ole
kärsittävissä. Jos vanhemmat
hyväksyisivät uuden tilanteen,
he saisivat Jumalalta kipeästi
kaipaamansa armon selvitä tilanteessa.
Meillä on mahdollisuus
pyhittyä elämällä vastaten Jumalalle ”kyllä” jokaikisessä
elämämme tilanteessa ja hetkessä.
PILVI LISTO-TERVAPORTTI
Teksti pohjautuu The Catholic
Faith -lehdessä 1/1999 julkaistuun artikkeliin, jossa Carol
Egan, viiden lapsen kotiäiti,
tarkastelee Jumalan kaitselmusta, kysymystä pahasta ja
kärsimyksen salaisuutta.

Jesuiittaisä John A. Hardon
(+2000) oli arvostettu ja tunnustettu pappi, jonka englanniksi julkaisemilla katekismuksilla ja muilla katolisen
uskon oppailla on angloamerikkalaisissa maissa lähes legendaarinen maine. Hän perusti The Catholic Faith -lehden 90-luvun puolivälissä. Lisätietoja osoitteista www.
ignatius.com
ja
www.
catholic.net/rcc/Periodicals/
Faith/faith.html.
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Artikkeleita
Pyhän Marian seurakunnan Caritas:

Mutkaton tapa auttaa
Lähimmäisen auttamiseen on
monta tietä, monta kanavaa.
Suomen Caritas on monille
suomalaisille vähintään nimenä tuttu, merkittävä katolilainen avustusjärjestö, joka on
osa suurta Caritas Internationalisia. Toiminta on suunnattu etupäässä kehitysmaihin ja
periaatteena on: ”Autamme
hädässä olevia auttamaan itseään”. Lähimmäisen auttamisesta kiinnostuneelle löytyy
kuitenkin myös pienimuotoisempi, käytännönläheinen toimintapaikka monissa seurakunnissa: otamme esimerkiksi Pyhän Marian seurakunnan
Caritaksen.
Pyhän Marian seurakunnan Caritas aloitti toimintansa seitsemisen vuotta sitten
nimellä Pyhän Marian seurakunnan karitatiivinen ryhmä.
Kyseessä on epämuodollinen,
mutkaton toimintapa, joka
antaa mukaan tulevalle yhdessä tekemisen ilon ilman järjestötoiminnan sitovuutta. Pyhän Marian Caritaksessa toimiminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä jäsenmaksuja peritä.

tä enemmän apua tarvitsevien
lähimmäisten hyväksi. Aika ja
voimat ovat kuitenkin rajallisia ja yleinen kokemus yhteiskunnasta kertoo, että kerran
järjestötoimintaan mukaan
menevälle kertyy helposti liian paljon velvoitteita. Pyhän
Marian Caritas on toista maata: täällä jokainen pääsee mukaan ”ruohonjuuritason” auttamiseen omien kykyjensä,
voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Jokaisen mukanaoloa myös arvostetaan sellaisenaan.
Toisaalta ihmisen auttamiselle ei tietenkään ole ylärajaa:
tekemistä riittää varmasti niillekin, joilla on enemmän aikaa
ja mahdollisuuksia toimia.
Miten tämä ”ruohonjuuritason” lähimmäisenrakkaus
sitten toimii? Pyhän Marian
Caritas kokoontuu joka kuukauden viimeisenä torstaina
iltamessun jälkeen kello 19.
Tervetulleita ovat paitsi kaikki Pyhän Marian seurakunnan
jäsenet, myös muut katolilaiset ja itse asiassa kaikki muutkin, jotka haluavat auttaa ja
hyväksyvät ryhmän toiminta-

Asialistalla voi olla vaikkapa keräyksen järjestäminen
virolaisen orpokodin hyväksi
ja joulutervehdysten vieminen

pokodin lapsille ja nuorille
luovutetun joulukeräyksen tuloksen.
Kokoontumisella voi olla
myös erityisteema; esimerkiksi viime vuoden lopulla tohtori Matti Kuusela kertoi masennuksesta ja siitä, kuinka masentuneita kanssaihmisiä voidaan auttaa.

Voimaa ja apua yhteisestä rukouksesta
Pyhän Marian Caritaksen
kokoontumiset päättyvät rukoukseen. Jokainen voi esittää
oman rukousaiheen, joka voi
olla yleinen tai vaikkapa tiettyä henkilöä koskeva esirukous. Kaikki läsnäolijat yhtyvät
tähän rukoukseen. Tämä on
voimallinen kokemus varsinkin ”uudelle” katolilaiselle,
joka on tottunut rukoilemaan
vain itsekseen ja messussa. On
hienoa tuntea se voima, joka
nousee tällaisesta yhteisestä
rukouksesta. Toisaalta seurakunnan Caritaksen toiminnalle on tyypillistä, että kenenkään ei tarvitse väkisin keksiä
rukousaihetta: yhtä hyvin voi
“Pyhän Marian Caritas
edellyttää sitoutumista rakkauteen, lähimmäiseen ja Jeesukseen Kristukseen – ei järjestöön”, korostaa seurakunnan Caritaksen yhdyshenkilö
Jan Krook. Kirkkoherra Kazimierz Lewandowski SCJ
ja Jan Krook toteavat, että oikeastaan seurakunnan Caritaksen jäseniä ovat kaikki seurakuntalaiset; paikalla kokoontumisissa vain on vaihteleva joukko jäseniä.

Vapaamuotoista ja monipuolista
Epäilemättä monet katolilaiset haluaisivat tehdä entis-
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tavat.
Kokoontuminen alkaa
kirkkoherran johtamalla lyhyellä rukouksella. Sitten käydään läpi edellisen kuukauden
suunnitelmien toteutuminen
ja ideoidaan tulevaa toimintaa. Ilta etenee kotoisasti kahvi- tai teekupin ääressä. Monien vierastama virallinen kokousrutiini pykäläviidakkoineen on kaukana tästä toiminnasta. Tunnelma on lämmin ja
hyväntuulinen. Ihmisten
avuntarve on vakava asia,
mutta auttamaan kokoontuvilla on syytä iloita jo siitä hyvän tahdon ja innostuksen
tunnelmasta, joka kokoontumisissa vallitsee.

seurakunnan iäkkäille jäsenille. Joskus sovitaan lahjoituksena saatujen vaatteiden lajittelusta, pakkaamisesta ja perille toimittamisesta. Avustuskohteita on ollut niin kotimaassa kuin lähialueellakin.
Jokainen voi myös tuoda esiin
uusia avuntarpeita ja sitten
yhdessä mietitään, miten voisimme parhaiten olla juuri
näiden ihmisten tukena.
Toisinaan Pyhän Marian
Caritas kokoontuu myös hieman juhlavammissa merkeissä.
Näin tapahtui viimeksi tammikuussa, jolloin sisar Mary
Vénard saapui vastaanottamaan virolaisen Maidlan or-
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vain hiljaisesti yhtyä muiden
esittämiin rukouksiin.
“Toimintaan voi muutenkin osallistua vaikkapa rukoilemalla kotonaan Pyhän Marian Caritaksen toiminnan
puolesta. Ei tarvitse tuntea
huonoa omaatuntoa, jos ei
pääse joka kuukausi paikan
päälle, sillä aina voi rukoilla
niin apua tarvitsevien ihmisten kuin toimintammekin
puolesta”, Jan Krook sanoo.
Tämän asenteen ansiosta
seurakunnan Caritakseen on
erittäin helppo tulla mukaan,
vaikka kokisi itsensä hiljaisemmaksi tai epäilisi omia kykyjään ja osaamistaan. Seurakunnan Caritaksessa ei ole
suorituspaineita, sillä jokainen ihminen osaa tehdä hyvää
– varsinkin, kun ympärillä on
tukensa antavia ystäviä.
SARI HAUKKA
Kuvissa Maidlan orpokodin
lapsia. Kuvat: Jan Krook.

Kaikki Pyhän Marian seurakunnan Caritaksen toiminnasta kiinnostuneet (myös muut kuin seurakunnan jäsenet) ovat sydämellisesti tervetulleita
kokoontumisiin.
Aika
Joka kuukauden viimeisenä torstaina klo 19.
Osoite
Pyhän Marian kirkon seurakuntasali
Mäntytie 2, Helsinki
Lisätietoja
Jan Krook, puh. (09) 411 40560 tai (09) 597 919
sähköposti: jan.krook@kolumbus.fi tai
jan_krook@yahoo.se

Artikkeleita
St. Kristoffer som predikstolsfot
När jag i Fides 3 läste den trevliga artikeln om fattiggubbarna och det nämndes att de är
en finländsk specialitet flög
mina tankar till en annan
grupp gamla postreformatoriska statyer som också främst
förekommer i Finland. Det är
en grupp på 15 stadiga gubbar
som uppbär eller uppburit
predikstolar. De är från 1500och 1600-talen. De visar alla
en stadig man med stav i handen. De var länge ett stort
problem för konsthistorikerna
för att dessa inte kunde hitta
på vem de skulle föreställa.
Den som finns på Nationalmuseet gavs namnet Simson
efter den urstarke mannen i
Gamla Testamentet. Men varför skulle han med stav i handen bära upp predikstolen.
Det fanns intet samband med
hans historia.
Men så blev Tove Riska,
vår katolska medeltidsikonograf nyfiken på dem och började undersöka dem och deras
bilder noga. Då upptäckte hon
att endel av dem hade blommande stavar. Och då blev
problemet löst. De föreställde
den helige Kristoffer.
Enligt hans legend var
Oforus (det var hans ursprungliga namn) en ovanligt
stor och stark man. Redan tidigt hade han beslutit att bara
tjäna den mäktigaste fursten.
Han fick tjänst hos en mäktig
kung och tjänade honom tills
det framgick att han var rädd
för djävulen. Då begav han sig
i djävulens tjänst. Men engång
när de red längs en väg stod
det ett stort krucifix vid vägkanten. Då tog djävulen av
från vägen och red en runda
runt korset. På Oforus fråga
om skälet för detta måste djävulen erkänna att han var rädd
för Kristus. Då lämnade Oforus honom och började leta
efter möjligheter att tjäna
Kristus. Han fann en eremit
och bad om råd. Denne sade
att han skulle fasta och be på
knä. Oforus svarade: med den
här kroppen kan jag inte fasta
och jag har aldrig lärt mig be.
Eremiten bad honom vänta
tills han kunde be Gud om
råd.När han fått dem kallade
han på Oforus och sade: Inte
långt härifrån rinner en flod
med stark ström. Vid den finns
ett vad som förbinder två vägar, men för strömmens skull
är det farligt och svårt för vanliga människor. Gå dit, bygg
dig en hydda vid vadet och
hjälpa utan ersättning alla
vägfarande över. Här får du
min stav, stick den i jorden vid
hyddan. När den blommar är
dina synder förlåtna.
Oforus gjorde som han blivit tillsagd under många långa år. En mörk och stormig
kväll hörde han en liten röst
kalla på sig. När han gick ut
var där ett litet barn som ville
över floden. Han tog barnet på
axeln, men så fort han kom
ned i vattnet blev barnet allt
tyngre så att han med sina sis-

ta krafter kom upp på andra
stranden. Han ställde ned barnet och sade: Vem är du som
väger så ohyggligt fastän du är
så liten? Barnet svarade: Jag
är Jesus Kristus och med mig
har du burit all världens synd.
Men nu skall du inte mera heta
Oforus
utan

ställning i gudstjänsten, som
predikstolen måste höjas.
Jag vet inte om vi har någon medeltida Kristoffer staty
i Finland, i så fall framställs
han säkert med barnet på
axeln. Han förekom vanligen
som en väggmålning i stor skala på ett synligt ställe, för att

vilken ort, blott att den finns
vid Bottenviken mitt emot en
kyrka med en liknande predikstolsfot. Det torde finnas någon eller några i Estland men
om dem hade Tove inga exakta uppgifter. Även om reformatorerna inte var helt negativa till helgonstatyer, är det

St. Kristoffer från Vetils kyrkas gamla predikstol. Ur: Nationalmuseets samlingar.

Kristoforus=Kristusbäraren.
När Kristoffer kom tillbaka till
sin hydda såg han i ljuset från
hyddan att staven stod i blom.
Symboliken i hans uppgift
att bära upp predikstolen är
alltså klar och tydlig. Han som
bar Guds Ord över floden, bär
här Guds Ord som läses och
predikas i kyrkan. Det intressanta är att den här tanken
inte kommer från den katolska tiden. De medeltida predikstolarna stod direkt på golvet
eller på en läktare. Det var
först när predikan efter reformationen fick en viktigare

man hade åsikten att man ej
skulle dö en plötslig död den
dag man sett hans bild. I Mariakyrkans ingång har vi en
sådan bild. Den lutherska reformationen fördömde inte
helgonbilder (bara man inte
vördade dem för mycket).
T.ex. framställdes nya
St.Görans bilder ännu på
1700-talet. Men hans vördnad
hade ju sin rot i medeltiden.
Att denna specialform av
St.Kristoffer dök upp på Johan
III:s tid är därför en gåta. I
Sverige har man blott funnit
en sådan staty. Jag vet inte på
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ändå bra märkligt att de skapade denna nya tjänstgörande
uppgift för St.Kristoffer.
MÄRTA AMINOFF

Enligt det nya Martyrologium Romanum
firas den helige Kristoforus minnesdag
den 25 juli. Han hedras som en martyr.

Euroopan
Caritas
tutuksi
Caritas Euroopan presidentti
ranskalainen Denis Vienot
vieraili Suomessa tammi-helmikuun vaihteessa paluumatkallaan Pietarista Venäjän Caritaksen vuosikokouksesta.
Euroopan puoleisen Venäjän
Caritas auttaa mm. katulapsia,
vanhuksia ja yksinhuoltajaperheitä Saksan ja Ranskan
Caritaksien taloudellisen tuen
turvin.
Helsingissä Caritaksen
hallitus piti kokouksen
Vienot'n kanssa Suomen Caritaksen toiminnasta ja ajatuksista sen laajentamiseksi sekä
yhteistyön tiivistämisestä
muiden Caritasten kanssa.
Kansainvälisen avustustoiminnan lisäksi Vienot oli erityisen kiinnostunut Suomen
Caritaksen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten neuvontatyöstä.
Tapasimme myös ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kansalaisjärjestöyksikön päällikön Marjatta
Hiekan ja lähetystöneuvos
Timo Karmakallion humanitaarisen avun yksiköstä.
Marjatta Hiekka kehotti Suomen Caritasta laajentamaan
kehitysyhteistyötoimintaansa
ja pyrkimään pitkäkestoisempiin kestävän kehityksen
hankkeisiin.
Kirkon ulkomaanavun
kanssa pidimme myöskin neuvottelun, johon osallistuivat
humanitaarisen avun suunnittelija Helena ManninenVisuri ja Venäjän avun suunnittelija Sylvia Raulo. Kirkon ulkomaanavulla on erittäin pitkä kokemus sekä kehitysyhteistyöstä että katastrofija pakolaistyöstä, ja se on Suomessa erittäin merkittävä
avustustyötä tekevä taho.
Lehdistä Helsingin Sanomat
haastatteli
Denis
Vienot’ta ja julkaisi artikkeli
vielä vieraan ollessa Suomessa painottaen Caritaksen merkitystä kirkkojen välisten riitojen lieventäjänä ja Caritas Euroopan roolia lobbaajana. Caritas aloittaa maaliskuussa
Suomelle kiusallisen kampanjan kehitysavun nostamiseksi
0,7%:iin bruttokansantuotteesta. Hufvudstadsbladet taasen korosti Caritaksen laajaa
yhteistyöverkkoa maailmanlaajuisesti.
Denis Vienot'n vierailu oli
onnistunut: verkostoiduimme
niin Euroopan suuntaan kuin
täällä Helsingissäkin ja toisaalta vierailun ansiosta Suomen Caritas tuli hiukan tunnetummaksi ja näkyvämmäksi
jopa suurelle yleisölle!
HANNELE KANKURI
SUOMEN CARITAKSEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Artikkeleita
Ulos ulapalle - muttei ilman merikorttia
Retriitti birgittalaisten vieraskodissa isä Frans Vossin SCJ johdolla.
Kasvaminen kypsvvteen, aikuisuuteen

Viikonloppuretriitti pidettiin
8.-10. helmikuuta birgittalaissisarten vieraskodissa, Turussa. Ilman sen suomaa harmoniaa retriitti tuskin olisi onnistunutkaan. Hetkipalveluksiin
osallistuminen lisäsi henkilökohtaisen hiljentymisen mukanaan tuomaa palsamia sielulle.
Retriittimme otsikko Ulos
ulapalle viritti heti mietteen
siitä, onko ulapalle lähtijän
merikortti ajantasainen. Suomemme rannikot ja saaristot
- sekä aineelliset että hengelliset - ovat karikkoisia. Täältä
ei niin vain ponkaista suurelle
selälle. Purjehtijan on osattava navigoida ja tarpeen mukaan uskallettava pyytää apua
ja neuvoakin. Apua ja neuvoa
mekin olimme nyt pyytämässä.
Keskustellessamme saapumisiltana retriitin tavoitteesta saatoimme kiteyttää sen
toteamukseen: Kaikki ovat
kutsutut pyhyyteen. Iltaläksyksi saimme luettavaksi Pietarin 2. kirjeen.
Esitelmät valmistivat meitä yleiskeskusteluun maallikkojen asemasta kirkossa.
Maallikkojen kutsumus pyhyyteen on Pyhän Hengen lahja ja meidän myönteinen vastauksemme on lahja kirkolle ja
koko maailmalle.
Myönteinen vastauksemme antaa meille kutsun osallistua "uuteen evankeliointiin", joka merkitsee ilosanomaa Jeesuksen persoonasta ja
tuon ilosanoman jakamista
omalla todistamisellamme.
Christifideles laici nro 34:n
mukaan uusi evankeliointi on
suunnattu yksittäisten ihmisten lisäksi myös kokonaisiin
väestöryhmiin missä tilanteessa, elinympäristössä tai kulttuurissa hyvänsä.

Seuraavaksi isä Frans puhui
alustuksessaan Jumalan armosta: Armo on pelastuksen
lahja ihmiselle ja armo on jumalasuhteemme, siis suhteemme Jumalaan ja veljeemme Kristukseen. Armoon sisältyy meidän kasvamisemme oikeudenmukaisuudessa.
Muistakaamme, etta meidät on kutsuttu kasvamaan
kristilliseen kypsyyteen, aikuisuuteen, johon kuuluvat pyhyys, yhteys ja palvelutehtävät. Se on meidän maallikoiden elämän A ja O, alfa ja omega, alku ja loppu. Kirkolle se
on yksi alkaneen vuosituhannen suurimpia haasteita.

Emme kuitenkaan saa
unohtaa, että elämän tavalliset vastuulliset tehtävät, kuten
perheestä, työstä ja kansalaisvelvoitteista huolehtiminen
vaativat myös kypsyyteen kasvamista. Retriitissä kiinnitettiin kuitenkin huomiota tiettyihin asenteisiin ja käytöstapoihin, joita katoliset maallikot tarvitsevat uudella vuosituhannella.

Yhteisöllisyydestä
Seuraava alustus mietiskeltäväksemme oli: Mitä kirkko on yhteisönä? Siihen kuuluvat myös kirkon käsitykset
maailmasta: luomistyöstä lähtevä käsitys ja syntiinlankeemuksesta lähtevä käsitys. Li-

säksi siihen sisältyy pohdinta
seurakunnan elämän tärkeimmistä tekijöistä maallikon
kannalta kirkon yhteisöelämässä. Mitä odotamme seurakunnaltamme? Mitä pystymme antamaan sille - aikaa, kykyjä, kymmenyksiä? Miten
tuntemamme pienet uskonnolliset yhteisöt tai ryhmät
suhtautuvat seurakuntaamme? Mikä on tällaisen pienen
ryhmän merkitys omalle uskonnolliselle kasvullemme
jne.

Retriitin päättäminen:
yleiskeskustelu
Suomen katolisessa kirkossa on myös maallikkosääntökuntia sekä tiettyjen sisar-

tai veljeskuntien ihanteen
mukaan eläviä maallikoita,
oblaatteja. Retriitissäkin oli
läsnä sekä kahden maallikkosääntökunnan edustajia että
oblaatteja. Saatoimme todeta,
etta alustuksessa mainitut "uskonnolliset ryhmät" suhtautuvat toisiinsa avoimen sisarillisesti ja veljellisesti. Meillä on
jo ollut yksi yhteinen kokous
ja toinen on tulossa huhtikuussa. Sekä sääntökuntien
että oblaattiryhmien merkitys
seurakunnissa on uskonelämää ylläpitävä ja rakentava.
Muiden maallikoiden tavoin
toimimme kaikessa seurakunnan apuna kykyjemme ja lahjojemme mukaan. Tähän toimintaan velvoittavat (miten
harmaa sana!) antamamme
Tuulikki Tuuri

Ulos ulapalle -retriitin osallistujia kokoontuneina ikoniristin alle Birgittasaliin. - Aika ajoin meitä oli muutama enemmän, sillä myös birgittalaissisaria oli joukossamme heitä eniten kiinnostavien esitelmien aikana.

Dominikaanisääntökunta ei ole vastuussa
Albertin palstan tekemisestä eikä sen sisällöstä.

R ISTIINNAULITTU K RISTUS
-ikonissa taustalla näkyvät Jerusalemin muurit. Apokryfisten kirjoitusten mukaan Jeesuksen jaloista vuoti verta Aadamin pääkallon päälle symbolina koko ihmiskunnan pelastumisesta Kristuksessa.
Kristuksen vierellä ovat hänen
äitinsä Maria ja toinen pyhä
nainen, Johannes ja sadanpäällikkö Longinos. Neitsyt
Maria pysyi lähellä poikaansa
uskollisesti aina ristin juurelle asti. Siellä hän kärsi syvästi
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yhdessä poikansa kanssa ja
suostui koko äidinsydämellään antamaan teurasuhriksi
hänet, jonka oli itse synnyttänyt. Kun keihäs lävisti Kristuksen sydämen, ja siitä vuoti verta ja vettä, ymmärsi Maria Simeonin ennustuksen miekasta, joka lävistäisi hänenkin sydämensä. Johannes oli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, ja
Johannes kasvoi Jeesuksen ja
Marian rakkaudessa "ukkosenjylinän pojasta" (Mark.
3:17) rakkauden apostoliksi.
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Ristillä Jeesus lahjoitti Marian Johannekselle:"Tämä on
äitisi!" (Joh. 19:27) Johannes
edustaa kirkkoa ja viime kädessä koko ihmiskuntaa. Kun
Johannes kutsui Marian asumaan luokseen (Joh. 19:27),
kirkko tunnusti Marian äidikseen.

Katekeesin kaikuja
Markkinoinnilla jopa abortista tehdään 'ehkäisyä'
Lapsiperheille suunnatussa
Vauva-lehdessä kirjoitettiin
maaliskuussa otsikolla 'Säästetäänkö 1000 aborttia vuodessa? - Nyt jälkiehkäisyä ilman reseptiä' toukokuussa reseptivapaaksi tulevasta NorLevo-levonorgestreelivalmisteesta. NorLevo näyttää tulevan Suomessa markkinoille ilman suurempaa keskustelua
ja artikkelissa kerrottiin lääkäreiden puoltavan sen vapauttamista. Muualla maailmassa
valmiste on jo herättänyt paljon keskustelua. Joissakin
maissa se on kokonaan kielletty, joissakin apteekkarit voivat
kieltäytyä myymästä sitä
omantunnon syistä.
NorLevo toimii valmistajan mukaan 'estämällä munasolun irtoamisen ja sitä paitsi

estämällä munasolua kiinnittymästä
kohtuun'
(www.norlevo.nu). Valmiste
on otettava viimeistään 72
tunnin kuluessa yhdynnästä.
Tällöin nainen on voinut olla
raskaana jo parin päivän ajan.
Jos kiinnittyminen estetään
NorLevolla, aikaansaadaan
suurella hormoniannoksella
abortti. NorLevon kohdalla
puhe 'ehkäisystä' tai 'jälkiehkäisystä' on harhaanjohtavaa.
Suomessa NorLevoa aletaan myydä reseptivapaasti yli
15-vuotiaille tytöille ja naisille. Sitä jopa kehoitetaan hankkimaan lääkekaappiin kaiken
varalta. Valmistajan iskulause
on 'Joskus on oltava ... jälkiviisas'. 2000-luvun itsenäiselle naiselle aborttikin voidaan
markkinoida viisautena. Har-

va NorLevon käyttäjä saa edes
tietää, että valmiste saattaa
aiheuttaa jo mahdollisesti alkaneen elämän päättymisen.
Käsityksiämme muokkaavat usein tuttavat, työkaverit ja
markkinavoimat. On yhä vaikeampi nähdä selvästi. Monista asioista puhutaan ympäripyöreillä termeillä ja ikäviäkin
asioita puetaan positiivisiin
mielikuviin. Jopa käsitys ihmiselämän alkuhetkestä (hedelmöittyminen) halutaan
muuttaa, jotta elämän tuhoaminen voitaisiin oikeuttaa.
Määrittämällä keinotekoisesti
elämän alkavan munasolun
kiinnittymisestä kohtuun pyritään esittämään, etteivät levonorgestreeli, kierukka ja jotkut ehkäisypillerit aiheutakaan abortteja. Harvoin lääkä-

sääntökuntalupauksetkin.
Katolilaisuus Suomessa
tuottaa tietynlaisia käytännön
ongelmia: Joudumme vakuuttamaan lapsille, kuinka tärkeää messuun tai uskonnonopetukseen osallistuminen on,
vaikka kaverit menevät futistai kiekkomatsiin. Lasten harrastus saattaa usein olla liian
suorituspaineinen. Hauskuus
on unohtunut jonnekin matkan varrelle. Valmentajat tai
ohjaajat tähtäävät liiaksi lasten harjaannuttamiseen edustukselliseen urheiluun. Työpaikkaruokalat ottavat harvoin tai ei koskaan huomioon
paasto- ja abstinenssipäiviä
(se nyt lienee ongelmista pienimpiä?). Jokaisella on ainakin yksi omakohtainen kokemus edellälueteltujen lisäksi.
Kiittäen mainittiin 4Hkerhot ja partiotoiminta. Eri
kaupungit ovat myös järjestäneet sanataide- yms. kerhoja.

vuisiksi, kypsyneet entistä
suuremmassa määrin viime
viidentoista vuoden aikana?
Miten tämä on selvästi käynyt
ilmi?
2. Miten katolisena aikuisena huolehdit uskonelämäsi
kasvusta sekä hengellisellä
että älyllisellä tasolla?
3. Mikä mielestäsi on aikuisen katolisen kristityn tärkein vastuu yhteiskuntaelämässä?
4. Oletko kokenut omakohtaisesti itsesi hierarkian
työtoveriksi kirkon elämässä
ja sen mission täyttämisessä?
Mitä olet oppinut kokemuksestasi?

Gamla kloster:

Aina on hyvä pohtia
Tämän lukijallekin retriitin osallistujat lähettävät viimeisen retriittialustuksen kysymykset:
1. Ovatko mielestäsi katoliset maallikot tulleet täysikas-

Kokonaista retriittiä tähän
ei voi välittää. Aivan varmaa
on, että osallistujien mielissä
korostuivat henkilökohtaisten
kiinnostusten virittämät kysymykset, pohdinnat ja vastaukset. Kaikkia virinneitä kysymyksiä ei kenties ehditty esittää.
Mielestäni retriitti antoi
juuri sopivasti hengellistä
evästä paaston alkaessa. Tästä on hyvä jatkaa jossakin tulevassa retriitissä. Siihen mennessä kysymyksetkin ovat
muotoutuneet!
TUULIKKI TUURI OFS

rit tai farmaseutit edes kertovat, mihin ehkäisyvalmisteiden teho perustuu.
Paavi Johannes Paavali
II totesi 1998 amerikkalaisten
piispojen Ad Limina -vierailun
yhteydessä, että ihmiskunta
elää aikaa, jota leimaa laajalle
levinnyt pelko ja moraalinen
hämmennys. Meidän tulee
löytää uudelleen toivon lähde
voidaksemme uudistua mieleltämme. Yhteiskunnan on
ennen kaikkea opittava jälleen
rakastamaan elämän suurenmoista lahjaa ja puolustamaan
sitä kuoleman kulttuurilta
(Johannes Paavali II, 1998).
IRENE ALVAREZ
TARJA HALME

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.

Offer på turismens altare
Det antagligen äldsta kristna
klostret i världen, St.Antonius
kloster i Egypten skall iståndsättas. Som tidningen "Aktuell ortodoxi" berättar: "ställer
den egyptiska regeringen finansiella medel till förfogande: De 115 koptiska munkar
som bor i detta kloster vid
Röda Havet, ser med stor
skepsis på utvecklingen. Kulturministeriet vill nämligen
göra detta enastående minnesmärke från kristendomens
första tid till ett dragplåster för
turister, vilket naturligtvis
förstör det kontemplativa livet.

Ett annat kloster som
myndigheterna skulle vilja öppna för turism är Athos. Klosterstaten Athos har allt sedan
den grundades för drygt 900
år sedan, varit autonom. Inom
dess gränser finns det ett tjugotal kloster och många till
dem anslutna eremiter. Munkrepublikens klausur har respekterats av bysantiner, serber, turkar och EU. År 1926
beslöt den grekiska staten ensidigt att klosterstaten lydde
under dess överhöghet. Med
vaktposter och genom att utnämna en guvernör för halvön
har staten försökt få övertaget
och nu har hälsoministeriet
upprättat en klinik för klosterstaten och tillsatt en sjuksköterska som dess ledare.
När hon på sin första arbetsdag ville överskrida klostergränsen, blev hon avvisad
av klosterpolisen. Hon väntar
nu i ett sjukhus på grannudden Chalkidike på sakernas
utveckling.
Athosmunkarnas styrelse
har skarpt protesterat mot

detta försök till intrång och
förklarat att kvinnoförbudet är
en konsekvens av klosterklausuren. Då det bor många
eremiter utspridda i klosterstaten är kvinnorna förbjudna
på hela området och inte bara
inom klostermurarna.
Athosmunkarna hoppas
att Greklands regering skall
visa lika mycket respekt som
andra grupper i forntiden och
ber därför hälsoministeriet att
återkalla sjuksköterskan. Det
finns i omgivningen flere
kvinnliga kloster där sjuka
eller ålderssvaga munkar har
fått och kan få vård vid behov.
Det anses att Grekland har
ett särskilt intresse av att slå
hål på klosterstatens kvinnoförbud emedan Athos med
sina konstskatter och sin naturskönhet skulle bli ett givande mål för turistgrupper, på
vilka staten skulle förtjäna.
MÄRTA AMINOFF

Albertin palsta
K ESKIAJAN LOPULTA asti on
ruusukko ollut suosittu rukouksen muoto. Ruusukosta on
esiintynyt meille tutun muodon lisäksi muitakin variaatioita. Fiat-ruusukko on levinnyt yli sataan maahan ja kaikkiin viiteen maanosaan. Se on
syntynyt vuonna 1984. Ruusukon hengellisyyttä kuvaa siinä
oleva medaljonki. Toisella
puolella on Marian ilmestyksen ja toisella Pyhän Kolminaisuuden symboli. Ennen
ruusukkoa rukoillaan erilaisten kirkon, maailman, per-

TUTUN RISTINTIEN lisäksi on
kirkossa alettu viettää samaan
tapaan Valon tie -hartautta.
Siinä ristin sijasta kannetaan
pääsiäiskynttilää tai ylösnousemusikonia. Seuraavassa yksi
esimerkki hartauden asemista: 1. Jeesus nousee kuolleista
2. Opetuslapset löytävät tyhjän haudan 3. Jeesus ilmestyy
Maria Magdalenalle 4. Jeesus
kulkee opetuslasten kanssa
Emmauksen tiellä 5. Opetuslapset tunnistavat Jeesuksen
leivän murtamisessa 6. Jeesus
ilmestyy opetuslapsille 7. Jeesus antaa opetuslapsille voi-

heidemme jne. tarpeiden puolesta ja Isä meidän. Rukousnauhassa on iloiset, murheelliset ja kunniakkaat salaisuudet, kutakin kolme tutun viiden sijasta. Jokaisen kohdalla
rukoillaan kolme kertaa Terve
Maria. Viimeinen jakso on varattu esirukouksille ja lauluille: Pyhä Joosef, pyhän perheen suojelija, suojele meitä.
Pyhä arkkienkeli Mikael, suojele meitä pahan voimilta.
Kaikki enkelit ja pyhät, rukoilkaa puolestamme.
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man antaa synnit anteeksi 8.
Jeesus vahvistaa Tuomaksen
uskoa 9. Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Galilean järvellä
10. Jeesus vahvistaa Pietarin
primaatin 11. Jeesus antaa
opetuslapsilleen universaalin
lähetystehtävän 12. Jeesus astuu taivaaseen 13. Maria ja
opetuslapset odottavat Pyhän
Hengen tuloa helluntaina 14.
Jeesus lähettää Isän lupaaman
Hengen opetuslapsille. Tekstejä ja mietiskelyjä hartauden
järjestämiseksi löytyy osoitteesta www.vialucis.net.
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Jumalan laupeuden yhdeksän päivää eli novena
Kursiivilla painetut kappaleet ovat katkelmia pyhän sisar Faustynan päiväkirjoista. Lainausmerkeissä ovat
sanat, jotka hän kertoo itsensä Kristuksen lausuneen hänelle ilmestyksissä:
Jumalan laupeuden novena, jonka Jeesus käski minun kirjoittaa
ylös ja rukoilla ennen laupeuden
sunnuntaita. Novena alkaa pitkänäperjantaina.
"Toivon sinun näiden yhdeksän
päivän ajan tuovan sieluja minun laupeuteni virralle, jotta he
siitä saisivat voimaa, virvoitusta ja monenlaisia armolahjoja,
joita he elämänsä vaikeuksissa ja
erityisesti kuolemansa hetkellä
tarvitsevat. Kanna jokaisena päivänä eteeni eri ihmisryhmä ja
laske se laupeuteni meren syvyyksiin. Silloin minä johdatan
kaikki nuo sielut Isäni taloon. Rukoile näin tässä ja tulevassa elämässä. Pyydä joka päivä Isältä
armoa näille ihmisille minun katkeran kärsimykseni tähden."

Kolmas päivä

Viides päivä

"Kanna tänään eteeni kaikki
hurskaat ja uskovat ihmiset ja
laske heidät laupeuteni mereen;
nuo sielut lohduttivat minua ristintielläni, he olivat lohdutuksen
pisara katkeruuden meressä."

"Kanna tänään eteeni kirkostani
eksyneet ja erilleen joutuneet
kristityt ja laske heidät laupeuteni mereen; kärsimyksessäni he
raastoivat ruumistani ja sydäntäni, siis kirkkoani. Kun he palaavat kirkon yhteyteen, minun haavani paranevat ja näin he helpottavat tuskaani."

Armollisin Jeesus, joka jaat laupeutesi aarrekammiosta ylen
määrin armoa kaikille, ota meidät
sydämesi armolliseen asuntoon
äläkä koskaan päästä meitä sieltä
pois. Tätä pyydämme sen käsittä-

Armollisin Jeesus, joka olet itse
hyvyys, sinä et kiellä valoasi sitä
pyytäviltä, ota armollisimman sy-

asunto Jeesuksen armollisimmassa sydämessä ja he laulavat lakkaamatta rakkauden ja laupeuden ylistystä iankaikkisesti.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti lempeiden ja
nöyrien ihmisten sekä pienten
lasten puoleen, jotka Jeesus sulkee armollisimman sydämensä
asuntoon. He muistuttavat eniten
sinun Poikaasi, heidän tuoksunsa kohoaa maasta ja nousee sinun
valtaistuimesi eteen. Laupeuden
ja kaiken hyvän Isä, rukoilen sinua näitä ihmisiä kohtaan osoit-

Vastasin: 'Jeesus, en tiedä, miten
tätä novenaa tulisi rukoilla ja
mitkä sielut ensin kantaisin armollisimpaan sydämeesi.' Ja Jeesus vastasi minulle, että hän sanoo joka päivä minulle, kenet on
tuotava hänen sydämeensä.
Ensimmäinen päivä
"Kanna tänään eteeni koko ihmiskunta, erityisesti syntiset, ja
laske heidät laupeuteni mereen.
Näin lohdutat minua katkerassa
surussa, jonka minulle tuo sielujen menettäminen."
Armollisin Jeesus, joka vapaasta
rakkaudestasi armahdat meitä ja
annat meille anteeksi; älä katso
syntejämme vaan luottamusta,
joka meillä on sinun lakkaamattomaan hyvyyteesi. Ota meidät
armollisen sydämesi asuntoon
äläkä koskaan päästä meitä sieltä
pois. Rukoilemme sinua sen rakkauden kautta, jossa olet yhtä
Isän ja Pyhän Hengen kanssa.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti Jeesuksen armolliseen sydämeensä sulkeman koko
ihmiskunnan ja varsinkin kurjien
syntisten puoleen. Osoita meille
armollisuutesi hänen tuskallisen
kärsimyksensä tähden, jotta saisimme ylistää laupeutesi kaikkivoipaisuutta iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
Toinen päivä
"Kanna tänään eteeni papit ja
sääntökuntalaiset ja laske heidät
pohjattomaan laupeuteeni. He
antoivat minulle voimaa kestää
katkeraa kärsimystäni; toimikoot he ikään kuin kanavina, joita pitkin laupeuteni vuodatetaan
koko ihmiskuntaan."
Armollisin Jeesus, josta on lähtöisin kaikki hyvä, lisää meissä armoasi, jotta tekisimme arvollisia
laupeuden tekoja, niin että ne, jotka meidät näkevät, ylistäisivät taivaallisen Isämme laupeutta.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti viinitarhaasi valittujen pappien ja sääntökuntalaisten joukon puoleen, ja anna heille siunauksesi voima. Sen rakkauden tähden, jolla Poikasi on sulkenut heidät sydämeensä, anna
heille valosi voima, että he voisivat kulkea muiden edellä pelastuksen tietä laulaakseen kerran
yhdessä sinun pohjattoman laupeutesi ylistystä iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
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mättömän rakkauden kautta, joka
sydämessäsi palaa taivaallista
Isää kohtaan.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti uskoviesi, Poikasi
seuraajien puoleen. Anna heille
hänen tuskallisen kärsimyksensä
tähden siunauksesi ja varjele heitä lakkaamatta, etteivät he menettäisi rakkautta ja pyhän uskon
aarretta, vaan saisivat kerran yhdessä koko enkelten ja pyhien joukon kanssa ylistää mittaamatonta laupeuttasi iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
Neljäs päivä
"Kanna tänään eteeni pakanat ja
ne, jotka eivät vielä tunne minua.
Ajattelin heitä katkeran kärsimykseni aikana, ja heidän tuleva hurskautensa lohdutti minua.
Laske heidät laupeuteni mereen."
Armollisin Jeesus, joka olet koko
maailman valkeus, ota pyhimmän
sydämesi asuntoon pakanat, jotka eivät sinua vielä tunne. Valaiskoot sinun armosi säteet heidät
niin, että he yhdessä meidän
kanssamme saisivat ylistää sinun
laupeutesi ihmeitä, äläkä päästä
heitä pois sinun armollisimman
sydämesi asunnosta.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti Jeesuksen armolliseen sydämeensä sulkemien pakanoiden ja sinua vielä tuntemattomien ihmisten puoleen. Tuo
evankeliumin valoon kaikki, jotka eivät tiedä, kuinka suuri autuus
on rakastaa sinua; suo heidänkin
ylistää sinun laupeutesi runsautta iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]

dämesi asuntoon kirkostasi eksyneet ja erilleen joutuneet kristityt;
vedä valollasi heidät kirkkosi täyteen ykseyteen äläkä päästä heitä
pois laupiaan sydämesi asunnosta vaan suo heidänkin ylistää laupeutesi runsautta.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti kirkostasi eksyneiden ja erilleen joutuneiden kristittyjen puoleen; he ovat tuhlanneet sinun hyvyyttäsi ja käyttäneet väärin armoasi pysymällä itsepäisesti väärässä opetuksessa.
Älä katso heidän rikkomuksiaan,
vaan Poikasi rakkautta ja katkeraa kärsimystä, johon hän on heidän tähtensä suostunut, sillä hän
sulkee heidätkin armollisimpaan
sydämeensä. Suo heidänkin kerran ylistää sinun suurta laupeuttasi iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]

tamasi rakkauden ja mieltymyksen tähden, siunaa koko maailmaa, että kaikki ihmiset saisivat
yhdessä laulaa sinun laupeutesi
kunniaa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]

Kuudes päivä

Armollisin Jeesus, sinun sydämesi on täynnä rakkautta; ota armollisen sydämesi asuntoon meidät,
jotka erityisesti kunnioitamme ja
ylistämme sinun laupeutesi suuruutta. Tee meidät jumalallisesta
voimastasi vahvoiksi; anna meidän kulkea eteenpäin kaikkien
kärsimysten ja ristiriitojen keskellä sinuun yhdistyneinä, sinun laupeuteesi luottaen ja koko ihmiskuntaa harteillamme kantaen. Älä
tuomitse meitä ankarasti, vaan
anna laupeutesi ympäröidä meidät kuolemamme hetkellä.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien sielujen puoleen, jotka ylistävät ja kunnioittavat sinun suurinta ominaisuuttasi, pohjatonta laupeuttasi. He ovat
kuin elävä evankeliumi, heidän
kätensä ovat täynnä laupeuden tekoja ja heidän sielunsa laulavat
riemuiten Korkeimman laupeuden ylistystä. Rukoilen sinua, Jumala, osoita heille laupeutesi, niin

"Kanna tänään eteeni hiljaiset ja
nöyrät sekä pienet lapset, ja laske heidät laupeuteeni. Nuo ihmiset ovat eniten minun sydämeni
mukaisia, he vahvistivat minua
kuolemantuskassani; näen heidät maanpäällisinä enkeleinä,
jotka valvovat minun alttarieni
ääressä ja joihin vuodatan armoni kokonaisina virtoina. Minun
armoni voi vastaanottaa vain
nöyrä ihminen, nöyrille minä
annan luottamukseni."
Armollisin Jeesus, sinä itse sanoit: katsokaa minua, joka olen
sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Ota
armollisimman sydämesi asuntoon hiljaiset ja nöyrät ihmiset
sekä pienet lapset. Nuo sielut
ihastuttavat koko taivasta ja taivaan Isä on heihin erityisen mielistynyt, he ovat kuin tuoksuva
kukkakimppu Jumalan valtaistuimen edessä. Heillä on pysyvä
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Seitsemäs päivä
"Kanna tänään eteeni heidät, jotka erityisesti kunnioittavat ja
ylistävät laupeuttani, ja laske
heidät laupeuteni syvyyksiin. He
kärsivät eniten nähdessään minun kärsivän ja ovat syvimmin
sisällä minun hengessäni. He
ovat minun laupiaan sydämeni
elävä heijastus. He saavat loistaa
erityisellä kirkkaudella tulevassa
elämässä eikä yksikään heistä
joudu helvetin tuleen, koska minä
puolustan kuoleman hetkellä erityisesti jokaista heistä."

kuin he ovat panneet toivonsa ja
luottamuksensa sinuun; täyttyköön heissä Jeesuksen antama lupaus, hänen, joka sanoi: Ihmisiä,
jotka kunnioittavat pohjatonta
laupeuttani, minä puolustan kuin
omaa kunniaani elämässä ja erityisesti kuoleman hetkellä. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
Kahdeksas päivä
"Kanna tänään eteeni kiirastulen
piinassa olevat sielut ja laske heidät laupeuteni syvyyksiin; viilentäköön vereni virta heidän kärsimyksensä. Rakkauteni on suuri kaikkia sieluja kohtaan, jotka
suorittavat kuoleman jälkeistä
velvollisuuttaan oikeudenmukaisuuteni vuoksi; sinä voit tuoda
heille helpotusta. Ota kirkkoni
aarrekammiosta kaikki aneet ja
uhraa ne heidän puolestaan… Jos
tuntisit heidän tuskansa, uhraisit jatkuvasti hengellisiä uhreja
heidän puolestaan ja suorittaisit
osaltasi heidän velvollisuuttaan
oikeudenmukaisuuttani kohtaan."
Armollisin Jeesus, sinä olet itse
sanonut haluavasi meiltä laupeutta. Siksi tuon nyt armollisen sydämesi asuntoon kiirastulessa
olevat sielut - sielut, joita sinä rakastat paljon, mutta jotka kuitenkin joutuvat suorittamaan velvollisuutensa sinun oikeudenmukaisuuttasi kohtaan - sammuttakoot
sinun sydämestäsi vuotavat veri ja
vesi kiirastulen liekit niin, että
sielläkin ylistettäisiin sinun laupeutesi voimaa.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien kiirastulessa
kärsivien sielujen puoleen. Rukoilen sinua Poikasi Jeesuksen tuskallisen kärsimyksen ja kaiken
hänen pyhän sielunsa kärsimän
katkeruuden tähden: käännä armollinen katseesi kiirastulessa
olevien sielujen puoleen; älä katso heitä muuten kuin rakkaan
Poikasi Jeesuksen haavojen kautta, sillä me uskomme, ettei sinun
hyvyydelläsi ja laupeudellasi ole
rajaa. Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
Yhdeksäs päivä
"Kanna tänään eteeni uskossaan
kylmät ihmiset ja laske heidät
laupeuteni syvyyteen. Nämä sielut haavoittavat eniten sydäntäni. Getsemanessakin koin suurinta tuskaa uskossaan kylmenneen
Juudaksen tähden. Heidän takiaan sanoin: 'Isä, ota minulta pois
tämä malja, mutta vain, jos se on
sinun tahtosi.' Heille pelastuksen
viimeinen oljenkorsi on paeta
minun laupeuteni suojiin."
Armollisin Jeesus, joka olet itse
laupeus, tuon sinun armollisimman sydämesi asuntoon uskossaan kylmät ihmiset; lämmetkööt
nämä ruumiita muistuttavat jääkylmät sielut, jollaisina ne eivät
ole sinulle otollisia, puhtaan rakkautesi tulessa. Armollisin Jeesus,
tuhlaa heihin laupeutesi kaikkivoipaisuutta, tuo heidät rakkautesi hehkuun ja anna heille pyhä
rakkautesi, sillä sinä olet kaikkivaltias.
Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien uskossaan kylmien ihmisten puoleen. Rukoilen
sinua Poikasi kärsimyksen katkeruuden ja hänen kolmituntisen
kuolinkamppailunsa tähden ristillä: suo heidänkin kerran ylistää
sinun laupeutesi syvyyttä.
Aamen.
[Seuraavaksi Jumalan laupeuden ruusukko]
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