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Muistutuslaskut tulivat koteihin

Dominikaaniperhe ja
Studium Catholicum
kutsuvat viettämään
kaikkien poisnukkuneiden dominikaaniveljien
ja -sisarten ja erityisesti

isä Martti V
outilaisen
Voutilaisen
muistomessua
Studiumin kappelissa
Ritarikatu 3 lauantaina
9.11. klo 15.00.

Laskussa ei ole kysymys pakkomaksusta vaan toistetusta
pyynnöstä avustaa hiippakuntalehden tekemistä.
Kaikki katolisten seurakuntien jäsenet saavat lehden
kotiinsa aivan riippumatta
siitä, avustavatko he lehteä
vai eivät.
Lisätietoja antaa toimistosihteeri Inger Honkaranta Katolisessa tiedotuskeskuksessa aamupäivisin.
Jos ette halua lehteä kotiinne ollenkaan, olkaa hyvä
ja ilmoittakaa siitä omaan
seurakuntaanne. Olemme
pahoillamme mahdollisista
muistutuslaskuun sisältyneistä väärinkäsityksistä.
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Uutisia

Pyhän Birgitan
juhlavuosi alkoi
Roomassa
“Ykseyden nainen on meille
ekumenian todistaja.”
Vuoden kestävät pyhän Birgitan (1303-1373) syntymän
700-vuotisjuhlallisuudet
avattiin Roomassa 4.5.10.2002 pidettävällä juhlasymposiumilla, jonka yhteydessä vietettiin paavi Johannes Paavali II
II:n johdolla ekumeeninen vesper Rooman Pietarinkirkossa.
Ekumeenisessa vesperiin
osallistuivat kulkueessa muiden Pohjoismaiden piispojen joukossa piispamme Józef W
róbel SCJ sekä aposWróbel
tolinen nuntius, arkkipiispa
Piero Biggio
Biggio. Alttarille pyhän isän kanssa asettuivat
mm. Helsingin luterilainen
piispa Eero Huovinen
Huovinen, joka
lausui yhden rukouksista
suomeksi, sekä Nikean metropoliitta Johannes
Johannes. Valtiovaltaa edustivat tällä kertaa
Ruotsista kruununprinsessa
Victoria
ictoria, Tanskasta prinsessa Benedicte ja omasta
maastamme eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa
Anttila
Anttila. Juhlassa oli mukana satakunta birgittalaissisarta eri puolilta maailmaa
yleisabbedissa, äiti Tekla Famigliettin
migliettin, johdolla.
Saarnassaan paavi Johannes Paavali II sanoi, että
pyhä Birgitta oli "osoittanut
voimaa ja päättävyyttä voidakseen täyttää sen erityisen
lähimmäisenrakkauden, lä-

hetystyön ja sosiaalisen tehtävän, joka teki hänestä yhden aikansa huomattavimmista ihmisistä". Paavi kutsui pyhää Birgittaa, Euroopan kanssasuojelijaa, suureksi "uskon lähetystyöntekijäksi", minkä vuoksi tämä oli
osannut myös rukoilla kaikkien kristittyjen ykseyden
puolesta. "Ykseyden nainen
on meille ekumenismin todistaja", pyhä isä sanoi.
Juhlasymposiumin aiheena oli "Kauneuden tie oikeudenmukaisemman ja arvokkaamman maailman puolesta".
Vatikaanille kuuluvassa
"Palazzo della Cancelleria"
-palatsissa pidetyn symposiumin tarkoituksena oli tutkistella naisten omaa erityispanosta ja hengellisen kauneuden tietä Euroopan rakentamiseksi, jotta maanosa
saisi "uuden sielun". Samalla symposium keskittyi tutkimaan naisten säveltämää
musiikkia ja miettimään
millaista on uuden vuosituhannen musiikki.
KATT

Katolska kyrkans primas i Ryssland
protesterar mot utvisningar
Ledaren för R
ysslands katoliker varnar för att förtrycket mot katolska präsRysslands
ter idag kan leda till förtryck mot vem som helst i framtiden.
Ärkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz, som är katolsk ärrusiewicz
kebiskop i Moskva och ordförande för Rysslands katolska biskopar, sade i ett uttalande 12 september att den
katolska kyrkan i Ryssland
nu utsätts för nya prövningar efter att under ett årtionde ha kunnat bygga upp de
kyrkostrukturer som förstördes under 1900-talets förföljelser. Han protesterar mot
vad han beskriver som en
"antikatolsk kampanj" som
består av demonstrationer,
misshandel, förbud mot att
bygga nya kyrkor, vandalism
och skändningar mot katolska kyrkor.

Pyhän Birgitan juhlavuoden
tapahtumista lisää sivuilla 4
ja 6-7.

sen dialogin neuvostoa Vatikaanissa.
Uskontojen välisen dialogin neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin
erityisesti islamin asiantuntijana tunnettu englantilainen arkkipiispa Michael
Louis Fitzgerald
Fitzgerald, M.Afr.
Mons. Fitzgerald, 65, on toiminut tähän asti neuvoston
sihteerinä.
Paavillisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvoston uudeksi puheenjohtaksi
pyhä isä nimitti arkkipiispa
Renato Raffaele Martinon
Martinon.
Hänen edeltäjänsä, kardinaali François Xavier Nguyên Van Thuân, kuoli syyskuussa. Arkkipiispa Martino, 69, on toiminut aposto-

emot sakramenten innan de
dör. De är rädda för att inte
få begravas enligt den katolska kyrkans traditioner. Deras präst kan utvisas när som
helst utan orsak."
Ärkebiskop Kondrusiwicz hävdar att katolikerna
i Ryssland behandlas som
andra klassens medborgare
eftersom de inte ens får ha
de präster de behöver.
"Offren för utvisningarna
är inte prästerna eller biskopen utan deras församlingar
eller stift, som består av ryska medborgare, som enligt
författningen har rätt att bekänna sin tro i jämlikhet
med andra religioner.... Den
katolska kyrkan i Ryssland
består av ryssar," påpekar
Kondrusiewicz till sist, "av
ryssar som medverkar till att
bygga en demokratisk rättsstat."
"Idag trampar man på katolikernas rättigheter. I morgon kan det drabba vem som
helst," avslutar ärkebiskop
Tadeusz Kondrusiewicz sin
protest.
KATT/VATIKANRADIONS

Piispainkokous keskusteli
monikulttuurisuudesta ja
geeniteknologiasta

Tärkeitä nimityksiä Vatikaanissa
Paavi Johannes Paavali II
nimitti 1.10.2002 odotetusti uudet johtajat neljään kirkon keskushallinnon virastoon Vatikaanissa.
Pyhän istuimen Liturgiaja sakramenttikongregaation
uudeksi prefektiksi nimitettiin kardinaali Francis
Arinze
Arinze, joka seuraa tehtävässä kirkkolain mukaisen
eläkeiän viime vuonna saavuttanutta chileläissyntyistä
kardinaalia Jorge Arturo
Medina Estéveziä
Estéveziä, joka on
tunnettu myös teologina.
Nigerialaissyntyinen kardinaali Arinze, 69, on toiminut aikaisemmin Onitshan
arkkipiispana kotimaassaan
ja johtanut vuodesta 1985
Paavillista uskontojen väli-

Under de senaste månaderna har man dessutom
börjat utvisa utländska katolska präster på ett systematiskt sätt utan någon förklaring av skälen bakom utvisningarna. På samma sätt förvägras inresetillstånd till katolska präster som har arbetat i Ryssland i många år och
rentav den katolske biskozy Mazur
pen i Irkutsk Jer
Jerzy
Mazur.
Den 10 september var det
kyrkoherden i Rostov Eduard Mazkiewicz som inte
fick återvända till Ryssland.
"Denna hårda verklighet
för oss tillbaka till situationen under den förra regimen
när de ryska katolikerna var
utan herdar," säger ärkebiskop Kondrusiewicz. "Äldre
människor minns hur det
var när de döptes eller gifte
sig i västra Ukraina eller Vitryssland, i Litauen eller i
Lettland, där det fortfarande fanns ett aktivt katolskt
liv. Man åkte dit minst en
gång om året för att bikta sig,
gå i mässan och ta emot
kommunionen. Idag är dessa människor rädda för att
återigen inte kunna få ta

lisena nuntiuksena ja viimeksi Pyhän istuimen pysyvänä tarkkailijana Yhdistyneissä Kansakunnissa New
Yorkissa.
Apostolisen istuimen
omaisuuden hallintoviraston uusi puheenjohtaja on
arkkipiispa Attilio Nicora
Nicora.
Veronan emerituspiispa Nicora, 65, on avustanut viime
vuosina Italian piispainkokouksen puheenjohtajistoa
oikeusasioissa. Arkkipiispan
arvon nyt saanut Nicora seuraa tehtävässä kirkkolain
mukaisen eläkeiän viime
vuonna saavuttanutta kardinaali Agostino Cacciavillania
nia.
KATT/VIS

Tromssassa 13.-18. syyskuuta pidetyn Pohjoismaiden
piispainkokouksen täysistunnon pääteemoiksi nousivat niin monikulttuurisuus
seurakunnissa ja yhteiskunnassa kuin geeniteknologian
mahdollisuudet ja vaarat.
Täysistunto pidettiin
Tromssan Pyhän Elisabetin
sisarten talossa Oslon piispa
Gerhard
Schwenzerin
SSCC johdolla. Apostolinen nuntius, arkkipiispa
Piero Biggio
Biggio, osallistui kokouksen avajaisistuntoon ja
välitti sille pyhän isän tervehdyksen. Sunnuntaina 15.
syyskuuta piispat viettivät
pyhää messua yhdesssä
Tromssan katedraaliseurakunnan kanssa Meidän rouvamme kirkossa. Paikallinen
piispa Gerhard Goebel
MSF saattoi sairastumisensa
vuoksi osallistua vain osaan
kokouksesta.
Piispat valmistivat ensi
keväänä 31.3.-5.4.2003 tapahtuvaa ad limina -vierailuaan Roomassa. Sitä varten
jokaisen piispan tulee kir-

joittaa selonteko hiippakuntansa tilasta. Ad limina -vierailun yhteydessä piispat tapaavat aina paavin ja vierailevat Pyhän istuimen eri
kongregaatioissa ja neuvostoissa.
Täysistunnossa Tukholman piispa Anders Arborelius OCD kertoi Vadstenassa 1.6.2003 vietettävien pyhän Birgitan syntymän 700vuotisjuhlallisuuksien valmisteluista. Piispainkokouksen puheenjohtaja kertoi
kansainvälisestä katolis-luterilaisesta dialogista ja
Trondheimin piispa-prelaatti Georg Müller SSCC Sigtunassa elokuussa pidetystä
Pohjoismaiden ekumeenisen neuvoston (NER) kokouksesta. Keskustelussa käsiteltiin myös suhteita katolisiin idän kirkkoihin sekä
kansainvälisiin katolisiin
järjestöihin.
Seuraava piispainkokouksen täysistunto pidetään
Roomassa ad limina -vierailun yhteydessä.
KATT
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Pyhää Birgittaa juhlittiin
myös Naantalissa ja
Turussa
Birgitan juhlavuoden aloitusta vietettiin Rooman lisäksi myös Suomessa. Turun
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
osallistui runsaslukuisena
birgittalaissisartensa kanssa
Naantalin luostarikirkossa
vietettyyn pyhään messuun
lauantaina, 4. lokakuuta.
Seurakunnan nimikkopyhimyksen juhlamessua vietettiin seuraavana päivänä
omassa kirkossa ja alkaneella viikolla kokoonnuttiin
Birgittasaliin saman juhlan
merkeissä.
Naantalin messussa konselebroivat Turun seurakunnan kirkkoherra, isä Wieslaw Swiech SCJ ja assistentoss SCJ. Seuti, isä Frans V
Voss
rakunnan kuoro lauloi Elsbieta Guzek-Soinin johdolla vanhoja, keskiaikajalta
peräisin olevia latinankieli-

siä hymnejä, jotka muistuttivat luostarin vanhoista
ajoista.
Messussa, johon osallistui isä Vossin mukaan “runsas joukko seurakuntalaisia”
sekä pyhän Birgitan ystäviä,
birgittalaissisaret uudistivat
luostarilupauksensa ja maallikko-oblaatit vahvistivat
omat sitoumuksensa. Yksi eikatolilainen liittyi oblaattien joukkoon rinnakkaisjäseneksi.
Pyhän Birgitan pian 700vuotta sitten tapahtuneen
syntymän juhlaan valmistaudutaan birgittalaisyhteisöissä ympäri maailmaa.
Mm. pyhimyksen kotimaassa Ruotsissa valmistelut ovat
erittäin mittavia. Juhlavuoden päätapahtuma on Ruotsin Vadstenassa ensi vuoden
heinäkuussa.
KATT/VATIKANRADION

Hiippakunnan ja dominikaanisääntökunnan Ranskan provinssin välistä sopimusta neuvottelevat piispa Wróbelin
kanssa isät Cadoré (keskellä) ja
Lung (vasemmalla).

Hiippakunnan ja dominikaanien välille
tehdään sopimusta
Helsingin piispa Józef W
Wróróbel SCJ ja dominikaanisääntökunnan Ranskan provinssi viimeistelevät välilleen sopimusta, jolla pyritään edesauttamaan dominikaanisääntökunnan toiminnan
pysymistä ja kehittymistä
Suomessa.

Tähän mennessä hiippakunnan ja sääntökunnan
välillä ei ole ollut mitään sopimusta. Annettujen tietojen valossa sopimuksen voimaanastuminen näyttää hyvin todennäköiseltä. Sopimuksesta kävivät syyskuussa piispa Wróbelin luona

keskustelemassa Ranskan
provinssin provinsiaali, isä
Bruno Cadoré OP sekä saman provinssin Dacian provinsiaalivikaari, isä PascalRené Lung OP.
KATT

Opus Dein perustajan kanonisaatio
lähes täytti Rooman
"Pyhän Josemaría Escrivá de Balaguerin opetus
on ajankohtaista ja tarpeellista tänään"
Arviolta peräti 300.000 pyhiinvaeltajaa täytti Rooman
Pietarinkirkon aukion ja sille johtavan via della Conciliazione -valtakadun kokonaan 6.10.2002, kun paavi
Johannes Paavali II julisti
juhlamessussa pyhäksi espanjalaissyntyisen papin, Josemaría Escrivá de Balaguerin (1902-1975), joka
perusti vuonna 1928 Opus
Dein (suomeksi: "Jumalan
työn").
Saarnassaan pyhä isä korosti pyhän Josemarían viestin tärkeyttä ja sanoi, että
hänen opetuksensa on ajankohtaista ja tarpeellista tänään. "Uskova, joka kasteessa on liitetty Kristukseen, on
kutsuttu jatkuvaan ja elinvoimaiseen suhteeseen Herran kanssa. Hänet on kutsuttu olemaan pyhä ja myötävaikuttamaan ihmiskunnan
pelastukseksi", pyhä isä sanoi. Edelleen paavi sanoi pyhän Josemarían opettavan
näkemään arkielämän yliluonnollisesti. Näin kristitty "ylentää maailman Jumalan luo ja muuttaa sen sisältä".
Pyhä isä painotti sitä,
miten pyhä Josemaría Escri4 - Fides 11/2002

vá de Balaguer "ymmärsi selvemmin, että kastettujen lähetystehtävä on nostaa Kristuksen risti koko ihmisten
todellisuuden ylle" ja tämä
oli tuntenut sisällään "innostavan kutsun evankelioida
kaikissa ympäristöissä".
Näin pyhä oli ottanut Pietarin tavoin vastaan Jeesuksen kutsun tulla ihmisten
kalastajaksi.
"Pyhä Josemaría oli rukouksen mestari", sanoi paavi
Johannes Paavali II muistuttaen edelleen, että "rukous
on pyhyyden ja pyhien todellisen menestyksen salaisuus". Pyhä isä pyysi saarnassaan Neitsyt Mariaa tekemään jokaisesta evankeliumin todistajan sanoen:
"Olkoon pyhän Josemarían
esimerkki ja opetus meille
innoituksena!".
Pyhäksi julistamisen
messun päätteeksi paavi Johannes Paavali II kiitti lämpimästi kaikkia Opus Dein
jäseniä kaikesta, mitä he tekevät kirkon eteen. Paavinmessuun osallistui myös
merkittävä joukko pyhiinvaeltajia Suomesta, missä
Opus Dei on toiminut vuodesta 1987. Osanottajien

joukossa olivat muiden muassa apostolinen nuntius
Pohjoismaissa, arkkipiispa
Piero Biggio
Biggio, Helsingin piisróbel SCJ sekä
pa Józef W
Wróbel
isät Manuel Prado ja Tuomo T
impari
impari.
T.. V
Vimpari
Pyhä Josemaría Escrivá
de Blaguer syntyi 9.1.1902
Barbastrossa, Espanjassa.
Hänet vihittiin papiksi
28.3.1925 Zaragozassa. Hän
perusti Jumalan innoittamana Madridissa Opus Dein
2.10.1928. Hän eli jatkuvasti rukoillen ja katumusta
harjoittaen. Samalla hän toteutti kaikkia hyveitä sankarillisesti ja rakasti epäitsekkäästi kaikkia sieluja. Näin
hän johti ja edisti Opus Sein
leviämistä kaikkialle maailmaan. Kun hän antoi sielunsa Jumalan käsiin, Opus Dei
oli jo levinnyt viiteen maanosaan ja siihen kuului yli
60.000 jäsentä 80:stä eri
kansallisuudesta. He ovat
kirkon palveluksessa ja kunnioittavat paavia ja piispoja
samassa täydellisen ykseyden hengessä, jossa pyhä Josemaría Escrivá de Balaguer
eli.
Pyhä messu oli pyhän Josemarían sisäisen elämän

lähde ja keskus. Jumalan lapseuden syvällinen tiedostaminen, jota ylläpitää yhden
ja kolmiyhteisen Jumalan
läsnäolon jatkuva kokeminen, johdatti hänet etsimään kaikessa mahdollisimman täydellistä samaistumista Jeesuksen Kristuksen
kanssa. Se antoi hänelle herkän ja voimakkaan rakkauden Jumalan äitiin ja pyhään
Joosefiin, jatkuvan ja luottavaisen yhteyden pyhiin suojelusenkeleihin sekä teki
hänestä rauhan ja ilon kylväjän kaikilla maailman teillä.
Pyhä Josemaría Escrivá
de Balaguer tarjosi toistuvasti henkeään kirkon ja paavin puolesta. Herra otti tämän uhrin vastaan ja
26.6.1975 hän antoi henkensä työhuoneessaan Jumalalle pyhällä tavalla. Hänen
lepopaikkansa on Roomassa,

Santa Maria della Pacen prelaattikirkon pääalttarissa
(via Bruno Buozzi 75). Kirkko viettää pyhän Josemarían
muistopäivää 26. kesäkuuta.
Opus Deihin kuuluu yli
80.000 jäsentä eri puolilla
maailmaa, miehiä ja naisia,
naimisissa olevia ja naimattomia, kaikista yhteiskunnan ryhmistä. Työ ja ammatti - käsillä oleva elämäntilanne - on sen hengen mukaisesti kristillisten hyveiden todeksi elämisen paikka ja tilaisuus sanoilla ja esimerkillä edistää uskon leviämistä kaikkien ihmisten
keskuudessa. Opus Dei on
katolisen kirkon personaaliprelatuuri vuodesta 1982.
KATT/VIS

Oremus
Kaikkien poisnukkuneiden
muistopäivää eli vainajien
päivää vietetään lauantaina
2.11.

Rukouksen
apostolaatti

Kuolleiden
ensimmäinen
prefaatio

Me rukoilemme ...

Lokakuu
että katekeetoilla olisi seurakuntansa tuki ja rukoukset
apunaan menestyäkseen hyvin uudessa evankelioinnissa.
että lähetystyöntekijät,
papit, sääntökuntalaiset ja
maallikot opettaisivat rohkeasti Jeesuksen Kristuksen
rakkautta köyhiä kohtaan.

Totisesti on arvokasta
ja oikein, kohtuullista
ja autuaallista, että me
aina ja kaikkialla kiitämme sinua, Herra,
pyhä Isä, kaikkivaltias
iankaikkinen Jumala,
Kristuksen, Herramme, kautta.

Marraskuu

Hänessä meille on
koittanut
autuaan
ylösnousemuksen toivo, jotta niitä, joita
ahdistaa kuoleman
varmuus, lohduttaisi
lupaus tulevasta kuolemattomuudesta.
Sillä sinun uskoviltasi, Herra, ei elämää
oteta pois vaan se
muutetaan, ja tämän
maallisen majan hajotessa heille valmistetaan ikuinen asunto
taivaassa.
Sen tähden me veisaamme enkeleiden ja
arkkienkelien, voimien ja valtiaitten ja taivaan kaiken joukon
kanssa sinun kunniasi
virttä lakkaamatta sanoen: Pyhä, pyhä,
pyhä...
MESSUKIRJA

Älä masennu mistään
epäonnistumisesta niin
kauan, kuin olet tehnyt
parhaasi.
KALKUTAN ÄITI TERESA

että yksinäisyydestä kärsivät
lesket saisivat lohdutusta ja
tukea kristillisessä yhteisössään.
että kristityt omalla osallistumisellaan rohkaisisivat
evankeliumin leviämistä
joukkoviestinten kautta.

Böneapostolatet
Vi ber, ...

Oktober
att församlingarna må be för
kateketerna att dessa med
framgång må fullborda nyevangeliseringen.
att missionärer, präster,
ordensfolk och lekmän modigt må undervisa om Jesu
Kristi kärlek till de fattiga.

Sunnuntaiden ja
juhlapyhien lukukappaleet
20.10. Kirkkovuoden 29. sunnuntai (I)
1L Jes. 45:1,4–6
Ps. 96: 1+3,4–5,7–8,9–10ac. Ks 7b
2L 1 Tess. 1:1–5b
Ev. Matt. 22:15–21

November
att änkor och änklingar som
lider av sin ensamhet må få
tröst och stöd av sitt kristna
samfund.
att de kristna genom aktivt deltagande må främja
evangeliets spridning via
massmedia.

27.10. Kirkkovuoden 30. sunnuntai (II)
1L 2 Moos. 22:20–26
Ps. 18:2–3a, 3bc–4, 47+51ab. Ks 2
2L 1 Tess. 1:5c–10
Ev. Matt. 22:34–40
1.11. Pe: Kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1 Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai (III)
1L Mal. 1:14b – 2:2b,8–10
Ps. 131: 1, 2, 3
2L 1 Tess. 2:7b–9,13
Ev. Matt. 23:1–12
Voidaan viettää messua evankeliumin levittämisen puolesta.
Kolehti kannetaan lähetystyön hyväksi.

Gud
min
Fader
Vem är Du, Herre, och vem
är jag? Du är det oändliga
majestätets Gud, änglarnas
ära och de utvaldas glädje.
Och jag är en obetydlig
mask, syndare och barn till
Syndaren Adam. Och likväl
vill Du att jag kallar Dig “Fader”! Vilken upphöjdhet,
vilken värdighet ger Du mig
inte!
DEN HELIGE
FRANS AV SALES
UR KARMEL
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Pyhimys

Pyhän Birgitan juhlinta alkoi
Pyhän isän viesti birgittalaissisarille
Arvoisalle äiti
Tekla Famigliettille
Pyhän Birgitan kaikkein pyhimmän V
apahtajan sääntökunnan yleisabbedissalle
Vapahtajan
1. Ruotsin pyhän Birgitan syntymän seitsemänsataavuotisjuhlan lähestyessä yhdyn mielelläni mainitun sääntökuntaperheen iloon. Samalla kun toivotan kaikkea menestystä
suunnitelluille juhlallisuuksille,
erityisesti symposiumille, jonka
teemana on "Kauneuden tie oikeudenmukaisemman ja arvokkaamman maailman puolesta",
toivon, että ne valottaisivat
entisestään pyhän Birgitan
viestin arvokkuutta meidän
ajallemme.
Tervehdin sydämellisesti
teitä, arvoisa yleisabbedissa, ja
kanssasisarianne ilmaisten samalla uudemman kerran kiitollisuuteni siitä apostolisesta työtä, jota teette Ruotsinmaan pyhän jalanjäljillä kristittyjen ykseyden palveluksessa. Seitsemänsadan vuoden kuluttua hänen syntymästään tahdotte palasta hengellisesti tuohon tapahtumaan, joka on historianne valoisa lähtöpiste, voidaksenne uudistua innokkuudessanne kaitselmuksellisen alkunne muistosta.
Kun tutkistelette mielessänne ja sydämissänne hänen mystillistä kokemustaan, jonka oli
kokonaan keskittynyt Lunastajan kärsimykseen, omistaudutte huomaamaan kirkon kasvoista Kristuksen pyhyyden kuvastuksen, hänen, joka on ihmisen Lunastaja, ja jolla nyt on
ikuisesti "pukunaan vereen kastettu viitta" (Ilm. 19:13), yleismaailmallisen pelastuksen ikuinen ja voittamaton tae.
2. Kun julistin pyhän Birgitan
Euroopan kanssasuojelijaksi,
tarkoituksenani oli tarjota
mantereen ihmisille "naisellisen pyhyyden" erityinen malli.
Elettyään onnellisena vaimona
uskollisuudessa, esimerkillisenä
äitinä ja viisaana kasvattajana
Birgitta eli leskeyden pyhyydessä omaksuakseen lopulta Jumalalle pyhitetyn elämänmuodon.
Jokaisessa elämänsä vaiheessa
hän osasi viisaasti yhdistää kontemplatiivisuuden laajakantaiseen toimintaan, jota tuki alituisesti rakkaus Kristusta ja
kirkkoa kohtaan. Hän antoi aikansa kristilliselle yhteisölle
naisellisuutensa lahjat ja täydellistyneenä naisena hän omistautui kanssaihmistensä palvelukseen.
Hänen esimerkkinsä voi
olla tämän päivän naisille voimakas kannustin olemaan sellaisen yhteiskunnan edelläkävijöitä, jossa heidän arvonsa tunnustetaan täysin; sellaisen yhteiskunnan, joka osaa pitää
miestä ja naista samanarvoisina Jumalan ihmiskunnalle antaman suunnitelman edelläkävijöinä. Riittää tutkia tämän
naisen elämänkertaa, joka osasi yhdistää itsessään ylimmän
kontemplatiivisuuden rohkeimpiin apostolisiin hankkeisiin, sen huomaamiseksi, miten
Birgitta voi tarjota myös tämän
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päivän naisille hyödyllisiä neuvoja perhettä, kristillistä yhteisöä ja itse yhteiskuntaa koskevien ongelmien oikean kohtaamisen malleja varten.
3. Apostolisessa kirjeessä, joka
oli "motu proprion" muodossa,
Spes aedificandi, lokakuun 1.
päivänä 1999, huomautin, että
Birgittaa "arvostettiin pedagogisten lahjojen ansiosta, joita
hän saattoi ilmaista työskennellessään pyynnöstä Tukholman
hovin palveluksessa. Tästä kokemuksesta kypsyivät neuvot,
joita hän oli eri tilanteissa antava ruhtinaille ja kuninkaille
heidän velvollisuuksiensa oikeaa hoitamista varten. Ensimmäisenä tästä hyötyivät kuitenkin selkeästi hänen lapsensa,
eikä ole sattumaa, että yhtä tyttäristä, Katariinaa, kunnioitetaan pyhänä" (nro 4). Mikä arvokas esimerkki hän onkaan
meidän ajanjaksomme perheille!
Pyhä Birgitta on myös Jumalalle pyhitetyn elämän mestari. Hän omistautui antaumuksella niille, jotka tahtoivat ottaa elämällään vastaan hänen
perustamansa sääntökunnan
säännön, nojautuen aina evankeliumin neuvoille, jonka koulussa hän lempeällä ja vahvalla
kädellä ohjasi niitä, jotka liittyvät häneen sääntökuntaelämän täydellisyyden tiellä. Hänen pedagoginen toimintansa
juurtui vakaaseen moraaliseen
ja hengelliseen kypsyyteen. Nimenomaan tämän vuoksi se
elämänoppitunti, jonka hän on
meille jättänyt perinnöksi, on
yhä edelleen pätevä. Voisimme
tiivistää sen näihin sanoihin:
Opetus on uskottava silloin,
kun se välittää käytännössä
"hyveiden pedagogian". Opettajien täytyy olla hyveellisiä sen
lisäksi, että he ovat viisaita ja
päteviä. Ainoastaan hyveellisyys tekee ihmiset kyvykkäiksi
olemaan mestareita.
4. Pyhän Birgitan spiritualiteetti edustaa monenlaisia ulottuvuuksia. Siksi se voi olla mielenkiintoinen kaikille. Hänessä ihailemme kristillisyyttä,
joka pohjautuu Kristuksen ehdottomalle seuraamiselle, ja
jonka sieluna on evankeliumin
mukaisen valinnat. Hän oli
mestari omaksuessaan ristin
keskeisimmäksi uskonkokemuksekseen; hän oli kirkon esimerkillinen opetuslapsi tunnustaessaan katolilaisuuttaan täydellisenä; hän oli samanaikaisesti kontemplatiivisen ja aktiivisen elämän esikuva ja hän oli
väsymätön etsiessään kristittyjen ykseyttä; hänellä oli myös
profeetallisuuden lahja, jonka
avulla hän saattoi lukea evankeliumin historiaa ja evankeliumia historiassa.
Birgittalaisen spiritualiteetin sydämessä on Jumalan absoluuttinen ylimmäisyys, hänen, joka "ei salli itseään pil-

kattavan" (Gal. 6:7). Lähetystehtävän ulottuvuus riippuu
mystisyyden ulottuvuudesta.
Birgitassa lähimmäisrakkauden
työ, lähetystyö ja peräti poliittinen työ kumpusivat palavasta rakkaudesta rukousta ja kontemplaatiota kohtaan. Siksi
että hänellä oli aikaa Jumalalle, hänellä oli aikaa myös ihmiselle.
Pyhäksi julistamisen prosessin todistusaineistossa hänen
tyttärensä Katariina muistelee,
että kun "isä oli vielä elossa, ja
kun sitten äiti jäi leskeksi, tämä
ei koskaan noussut pöydästä ilman, että olisi antanut ensin
syötävää kahdelletoista köyhälle". Syystäkin hänelle annettiin
lisänimi "köyhien äiti". Myös
sinä aikana, kun hän oli Roomassa, hän todisti olevansa
huolehtiva äiti viimeisimpiä
kohtaan antaen aitouden pantin mystisyyden kokemukselleen, joka oli hänelle ominainen.
Ne, jotka tahtovat kantaa
huolta vanhoista ja uusista huolista, voivat löytää oikeaa kannustusta tämän Pohjois-Euroopan mystisen naisen esimerkistä. Hänen apostolinen strategiansa edustaa mallia, jolla on
varmaa tehoa "uutta evankeliointia" varten.
5. On syytä korostaa hänen spiritualiteettinsa erityistä piirrettä: hänen Kristukselle pyhittämisensä mariaanista ulottuvuutta. Jumalan pelastustyön
sydämessä on nainen: Maria.
Pyhä Birgitta kutsuu meidät
katsomaan Nasaretin Neitsyttä kristinuskon naisellisuuden
esikuvana. Pyrkiessään olemaan Marian kaltainen hän kilvoitteli ollakseen uskollinen
aviovaimo, äiti ja sääntökuntalainen; Neitseen jalanjäljillä
hän purki jokaisessa tilanteessa täyttämään kokonaan Jumalan tahdon. Edeltäjäni Bonifatius IX ei syyttä saattanut todeta pyhäksi julistamisen seremoniassa, että Birgitta oli koko elämällään ollut mitä suurimmassa määrin harras autuasta Neitsyttä kohtaan (vert. bulla Ab
origene mundi, 23. heinäkuuta
1391).
Kun tutkimme Ilmestysten
kirjaa, joka on kuin hänen sisäisen pyhiinvaelluksensa päiväkirja, voimme lukea, että
monta kertaa hän oli oppinut
Marialta Kristuksen salaisuuksien merkityksen. Hän oli oppinut toistamaan palvoessaan
kontemplaatiossa ihmiseksi tullutta Jumalan Sanaa: "Ole siunattu, minun Jumalani, minun
Herrani, minun Poikani" (VII,
21), jotka palauttavat mieleen
Jeesuksen sanat, hänen, joka oli
sanonut: "Jokainen, joka tekee
minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini" (Matt. 12:50).
6. Miten voimmekaan olla
muistamatta hänen intohimo-

aan kirkon ykseyden edestä?
Hänen rukouksensa ja hankkeensa Kristuksen vaatteen yhtenäisyyden, Lunastajan opetuslasten pyhän yhteisön, säilyttämiseksi. Ykseyden naisena
hän on meille ekumenian todistaja. Hänen harmoninen persoonallisuutensa innoittaa sen
sääntökunnan elämää, joka löytää hänestä hengellisen ja samalla aikaa toimeliaan ekumenian työnsä juuret myös sen ratkaisevan uudistustyön ansiosta,
jonka jäljen autuas Elisabeth
Hesselblad tahtoi painaa tälle
sääntökuntaperheelle. Kirkon
ykseys on Hengen antama
armo, jota tulee pyytää jatkuvasti rukouksessa.
Olkoon tämä juhlavuosi
Kaikkein pyhimmän Vapahtajan sääntökunnalle innoitin sillä tiellä kulkemiseen, jota kun-

nianarvoinen edeltäjäni Paavali VI kutsui "kauneuden tieksi",
eli pyhyyden tieksi, joka on
kauneuden ylevin muoto, täydellisessä uskollisuudessa itse
kunkin omaa kutsumusta kohtaan.
Näiden ajatusten myötä samalla, kun rukoilen birgittalaisten koko yhteisölle Jumalan
runsaita armolahjoja Herran
Äidin, pyhän Birgitan ja autuaan Elisabeth Hesselbladin esirukousten kautta, annan teille,
arvoisa äiti, ja jokaiselle teidän
tyttäristänne, jatkuvan hyväntahoisuuteni panttina apostolisen siunauksen.
Castel Gandolfossa,
21. syyskuuta 2002

JOHANNES PAAVALI II

Mietteitä pyhän Birgitan
juhlassa Naantalissa ja
Turussa
Aloittaessamme tänään juhlallisesti pyhän Birgitan juhlavuoden hänen 700-vuotissyntymäpäivänsä muistoksi
voimme kysyä itseltämme,
mikä juhlan aihe siinä on,
että pieni lapsi syntyy. Joka
päivä syntyy tuhansia lapsia
eri puolilla maailmaa heidän
vanhempiensa ja läheistensä iloksi. Mitä pienestä lapsesta aikanaan kasvaa ja tulee, ei kukaan voi sanoa. Se
on salaisuus, jonka vain Jumala tietää, sillä alusta asti
Hän huolehtii jokaisen lapsen ajallisesta ja ikuisesta hyvinvoinnista. Hän on kutsunut jokaisen ihmisen eloon
ja antanut hänelle elämän
lahjan jo ennen hänen syntymäänsä. Hän toivottaa sydämellisesti jokaisen uuden
ihmisen tervetulleeksi maailmaan ja antaa hänelle ikioman elämäntehtävän eli
kutsumuksen.
Voi olla, etteivät kaikki
ihmiset tule tässä ajassa tietoisiksi omasta elämäntehtävästään ja etteivät he kiitä
Luojaansa ja taivaallista
Isäänsä. Mutta tämän puutteen syy ei ole Jumalassa,
vaan ihmisessä tai hänen
kasvatuksessaan ja elinympristössään. Pyhä Birgitta eli jo nuorena tiiviissä
yhteydessä Vapahtajan ja
Hänen äitinsä neitsyt Marian kanssa. Vuosien mittaan
tämä yhteys tiivistyi ja syveni. Ehkä tämä on sopiva kiitoksen aihe tänä pyhän Birgitan syntymän juhlavuote-

na. Näemme hänen elämänsä alusta asti, miten taivaallinen Isä huolehti Birgitasta
ja miten Birgitta pyrki elämänsä loppuun saakka tarkasti noudattamaan Jumalan
tahtoa. Tämä haastoi häntä
opettamaan myös toisia tuntemaan Jumalan tahdon ja
täten tekemään parannusta.
On olemassa kaunis legenda, joka kertoo Birgitan
äidistä Ingeborgista. Kun
Ingeborg odotti Birgittaa,
hän matkusti laivalla, joka
teki haaksirikon. Ingeborg
pelastui, vaikka monet merimiehet hukkuivat. Seuraavana yönä ilmestyi nuorelle
äidille unessa kirkkaasti loistavaan vaatteeseen pukeutunut hahmo, joka selitti hänelle, miksi hänet pelastettiin: Sen lapsen vuoksi, jota
hän odotti. Hänen olli kasvatettava lastaan rakastamaan Jumalaa, sillä sitä varten Jumala oli lahjoittanut
tämän lapsen hänelle.
Niin tapahtui. Birgitta
kasvoi kodissa, jossa Jumala
oli läsnä ja jossa Herramme
Jeesus Kristus ja Hänen äitinsä Maria eivät olleet tuntemattomia. Eikä ristin merkitys ollut tuntematon hänen lapsuudessaan. Vapahtajan äiti ilmestyi jo 7-vuotiaalle Birgitalle. Oli yö. Pienen Birgitan sängyn vieressä oli alttari, ja alttarin edessä istui kauniisti pukeutunut
nainen, jolla oli kruunu käsissään. Birgitta ymmärsi,
että nainen oli Vapahtajan

Paimenelta
Pohjoismaiden piispainkokouksen julkilausuma

Genetiikan mahdollisuudet ja riskit
Viimeisten vuosien aikana on
tapahtunut näyttävää edistystä
elämän pienimpien osasten
tuntemisessa. Tämän uuden
tiedon avulla, erityisesti genetiikan alalla, toivotaan mm.
voitavan auttaa potilaita, jotka
kärsivät parantumattomista sairauksista. Nämä tieteelliset
edistysaskeleet herättävät paljon toivoa ja voivat johtaa paljoon hyvään yhtä lailla yksittäisten potilaiden kuin myös
yhteisen hyvinvoinnin osalta.
Niiden tietyt lääketieteelliset
sovellutukset herättävät kuitenkin myös huolenaiheita ja
uhmaavat yhteisiä eettisiä vakaumuksia.

Jotta näitä sovellutuksia
voitaisiin arvioida, me emme
voi vain reagoida tunteenomaisesti, vaan meidän tulee käyttää yleisiä objektiivisia kriteereitä arvioidessamme jokaista
yksittäistä tapausta. Toivomme,
että nämä kriteerit auttavat
meitä saavuttamaan henkilökohtaisen kannanoton näissä
tärkeissä kysymyksissä. Tämän
avulla haluamme kuitenkin
myös osallistua äänellämme,
kristillisen vakaumuksemme
perusteella, julkiseen keskusteluun ihmiskunnan tulevaisuudesta.

äiti. Maria kutsui Birgitan
luokseen ja kysyi häneltä:
“Haluatko saada tämän
kruunun?” Tyttö halusi. Silloin nainen laski kruunun
Birgitan päähän, niin että
sen paino tuntui. Näyn loputtua Birgitta meni takaisin nukkumaan, muttei koskaan unohtanut näkyä. Hän
piti sitä kutsumuksensa alkuna. Johanneksen Ilmestyskirjassa puhutaan voitonseppeleestä. Sillä Jumalan Pojan on kruunattava ne, jotka ovat uskolliset Hänelle
kuolemaansa asti.
Herran pelko on Siirakin
kirjan mukaan ilon ja riemun seppele. Myös Sananlaskujen kirjan mukaan
tämä seppele on viisauden
seppele. Se kehottaa hankkimaan tätä elämän viisautta. Se on aarteista kallein ja
painaa päähämme ihanan
seppeleen. Se ojentaa meillekin kimaltavan kruunun,
kuten Birgitalle, sillä edellytyksellä, että olemme kuolemaamme saakka uskolliset
Vapahtajan ilosanomalle.
Kun Birgitta oli 10-vuotias, Vapahtaja itse ilmestyi
hänelle unessa. Edellisenä
päivänä hän oli kuullut saarnan Vapahtajan kärsimyksestä. Se oli tehnyt häneen
suuren vaikutuksen. Unessa
hän näki Herransa, ikään
kuin tämä olisi juuri naulittu ristiin. Vapahtaja sanoi
hänelle: “Katso, miten minä
kärsin.” Säikähtyneenä Jeesuksen kärsimyksen suuruudesta, Birgitta kysyi: “Oi
Herrani, kuka on tehnyt tämän sinulle?” Jeesus vastasi:
“Ne, jotka halveksivat minun rakkauttani, unohtavat
sen, että he ovat tehneet tämän minulle.”
Tämä näky teki Birgitan
tavallaan täysikasvuiseksi ja
aikuiseksi kristityksi. Siitä
heräsi hänen sydämessään
syvä rakkaus Vapahtajaa
kohtaan ja kiitollisuus Hänen uhrautuvaisuuttaan
kohtaan, mikä jatkossa oli
määräävä hänen koko elämänsä kulun ja toiminnan.
Hän jätti perustamalleen
luostarijärjestölle perinnöksi
erityisen rakkauden Jeesuk-

sen ristiä kohtaan.
Näin pyhä Birgitta tuli
myös ristiinnaulitun Vapahtajan suureksi ystäväksi.
Kristuksen puhetorvena hän
ei pelännyt niitä ristejä, sitä
vastustusta ja niitä pettymyksiä, joita hän joutui kokemaan kanssaihmisiltä, sukulaisilta, kuninkailta ja
ruhtinailta, joskus jopa kirkon johtomiesten taholta.
Apostoli Paavali on korostanut ristin merkitystä, sen siunausta ja hedelmällisyyttä
omassa elämässään ja ylipäänsä meidän kristittyjen
elämässä sanoen: “Me julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Muiden mielestä se on
hulluutta, mutta kutsutuille
Jumalan voima ja Jumalan
viisaus.”
Pyhän Birgitan elämässä
näemme, miten rakkaus
Kristuksen ristiä kohtaan
kantoi häntä ja teki hänen
elämänsä siunaukseksi monille ihmisille ja kansoille,
kirkollekin. Samoin myös
meidän elämämme kantaa
paljon hedelmää, jos kannamme yhdessä Vapahtajamme kanssa niitä ristejä,
jotka elämä antaa meille.
Birgitta rakasti kanssaihmisiään ja halusi siksi keventää myös heidän ristejään
täydentääkseen apostoli
Paavalin sanan mukaan
omassa ruumiissaan sen,
mikä vielä puuttui Kristuksen kärsimyksestä, Hänen
ruumiinsa hyväksi, joka on
kirkko.
Lopuksi tuntuu sopivalta
korostaa vielä sitäkin, että
pyhä Birgitta oli synnynnäinen pyhiinvaeltaja. Hän
vaelsi miehensä Ulfin kanssa Compostelaan viettämään 25-vuotishääpäiväänsä. Ulfin kuoleman jälkeen
hän vaelsi Roomaan. Mutta
nämä matkat eivät vielä tehneet hänestä synnynnäistä
pyhiinvaeltajaa. Pyhän Birgitan mielestä koko elämä
on pyhiinvaellus kohti sitä
ikuista kaupunkia, jossa Jumalan viisaus ja rakkaus valaisevat kaikki sen asukkaat.
Sen tähden taiteilijat kuvaavat hänet paitsi kirjan ja kynän kanssa, myös pyhiinva-

Ihmisen vastuu
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1. Moos. 1:
26). Hän on myös saanut tehtävän käyttää ja hoitaa maata
(1. Moos. 2: 15). Me emme
omista Jumalan luomakuntaa
vaan hoidamme sitä. Tähän
hoitajuuteen sisältyy vastuullinen vapaus. Meillä on vapaus
tutkia luomakunnan salaisuuksia ja käyttää maata edistääksemme yksityistä ja yhteistä hyvinvointiamme. Mutta meillä
on myös vastuu Jumalan ja tulevien sukupolvien edessä hoitaa ympäristöä. Olemme siksi

huolestuneita geneettisen monimuotoisuuden köyhtymisestä, joka pitkällä aikavälillä saattaa vaarantaa elämän maapallolla. DNA-sekvenssien patentoiminen, erityisesti ihmisen
osalta, voi olla yksi tapa yrittää
ottaa haltuunsa Jumalan etuoikeuksia luomakuntansa suhteen. Elämä kuuluu vain Jumalalle.

Ihmisen loukkaamattomuus
Ihmisen sukulaisuus Jumalan
kanssa, jota Jumalan ihmiseksituleminen Jeesuksessa Kris-

tuksessa edelleen vahvisti, tarkoittaa myös, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihminen on
persoona, subjekti, ja hänelle
kuuluu sisäänrakennettu loukkaamattomuus siitä hetkestä
alkaen, kun hän syntyy (hedelmöityminen), siihen saakka,
kun hän kuolee. Siksi ihmistä
ei koskaan saa kohdella pelkkänä välineenä. Jotkin lääketieteelliset sovellutukset, joista
keskustellaan, esineellistävät
ihmiselämän, eli tekevät siitä
esineen. Ihmisen kloonaaminen tai embryonaalisten kantasolujen tuottaminen sikiöitä
tuhoamalla rajoittaa ihmisen
fyysistä loukkaamattomuutta ja
tekee hänestä pelkän välineen
jotakin muuta varten.

Kaikkien ihmisten yhtäläinen arvo

eltajan hattu päässä ja sauva
kädessä.
Korkean veisun eli Laulujen laulun hengessä pyhä
Birgitta rukoili sydämessään:
“Herra, sinun kasvosi ovat
ihanat, anna minun nähdä
kasvosi.” Birgitta tahtoi jatkuvasti vaeltaa Herran kasvojen edessä ja toivoi kerran
näkevänsä hänet kasvoista
kasvoihin, ilman verhoa. Se
oli Birgitan elämän syvin tavoite. Tästä elämän päämäärästä nykyajan ihminen voi
oppia näkemään tämän ajan
hyvinvoinnin ja arvomaailman suhteellisuuden ja katoavaisuuden. Ei ole aina
helppoa erottaa jyviä ruumenista. Mutta jos meillä on tapana niin kuin pyhällä Birgitalla elää Jumalan kasvojen edessä, jos keskustelemme Vapahtajan kanssa kaikesta, mikä tekee elämästä
pyhiinvaelluksen kohti taivaallista kotimaata, löydämme aina oikeat ratkaisut ongelmiimme.
Tehköön siis tämä uusi
Birgitan juhlavuosi meistä
entistä kuuliaisempia Vapahtajan ilosanomalle. Auttakoon Jumalan Pyhä Henki meitä täyttämään rohkeasti taivaallisen Isän tahdon, niin että kerran saamme kasvoista kasvoihin nähdä kolmiyhteisen Jumalan ja
yhdessä pyhän Birgitan ja
kaikkien pyhien kanssa ikuisesti iloita taivaan kirkkaudessa. Aamen.
ISÄ FRANS VOSS SCJ

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunnan kirkkoherra isä Wieslaw Swiech
SCJ (2. oik.) ja assistentti isä
Frans Voss SCJ ovat asettuneet
pyhän Birgitan patsaan eteen
kahden birgittalaissisaren kanssa sunnuntaina 6.10. vietetyn
juhlamessun päätteeksi.

Genetiikka koettelee vakaumustamme kaikkien ihmisten
yhtälaisesta arvosta. Geenitestit (screening) eivät saa johtaa
epäoikeutettuun syrjintään. ihmisen arvo ei määräydy hänen
geeniensä perusteella. Kaikilla
ihmisillä on terveydentilastaan
riippumatta yhtäläinen oikeus
syntyä ja nauttia lakien suojasta. Meidän tulee puolustaa itseämme “eugeenista mentaliteettia” vastaan, jonka mukaan
vain terveet saavat syntyä. On
myös olemassa riski, että genetiikan mahdollisuudet kasvattavat rikkaiden ja köyhien välistä kuilua. Tällaiset kalliit keihäänkärkiteknologiat eivät saa
lisätä terveiden ja rikkaiden
valtaa heikkoja kohtaan. Niiden on tultava kaikkien hyväksi ja edistettävä yleistä parasta
kunnioittaen jokaisen ihmisen
loukkaamattomuutta.

POHJOISMAIDEN PIISPAT
1.10.2002

PYHÄT KUVAT

HELIGA BILDER
SACRED IMAGES

Käsinmaalattuja pyhiä kuvia
Munatemperaa ja lehtikultaa. Katolisia aiheita: Jeesus, pyhimykset, enkelit, ...
Mikaela Flanagan
09-5883439
09-41114240
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Kalenteri
Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. (09)
6824040, fax (09) 6224618.
Sähköposti henrik@catholic.fi
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 10.00 missa latina,
11.15 päämessu, 18.00 iltamessu; ma, ke, pe messu
18.00, ti, to messu 7.30. (ke)
17.30 ruusukkorukous, (pe)
17.30 adoraatio. (ke, la) neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika
la 17.00-17.45 ja sopimuksen
mukaan.

Katolinen
partio
pojille
Kokoontuminen
torstaina 31.10. klo
17.00 P
P.. Marian
seurakuntasalissa.
Lisätietoja: http://
cupramontana1.fse.it/
finland
Verbi Dei sono
Schola cantorum

18.10. pe 19.00 messu filippiiniläisille (couple for Christ)
19.10. la 10.00 lauantaikurssi
Englantilaisessa koulussa,
9.30 lördagskursen i församlingssalen, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
20.10. Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 lat/esp, 11.15 päämessu/högmässa, 12.30 mässa på svenska, 15.00 messu
Porvoossa, 16.30 Messu auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
21.10. ma 18.30 informaatiokurssi seurakuntasalissa
22.10. ti pappienneuvosto, ei ole
messua
26.10. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, messu 11.00, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
27.10. Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
29.10. ti 18.00 vanhempien ilta
seurakuntasalissa
1.11. pe 15.30 adoraatio, 18.00
Pyhäinpäivän messu
2.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 18.00 iltamessu
4.11. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa
9.11. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 9.30
lördagskursen i församlingssalen, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

Diaspora:
Gregoriaanista laulua
häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin.
Edulliset laulupalkkiot
tilauksen mukaan.

Gregorian chant for
weddings, funerals and
other occasions. Reasonable charges depending
on occasion.
Yhteys/Contact: Markus
Mäkelä 040-7178833
Tue katedraalikuoroamme! Please support the
Cathedral Choir!
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Porvoo: 20.10, 17.11 su klo 14.00
Tikkurila: 27.10 su klo 15.00

Informaatiokurssi
21.10., 4.11. ma 18.30 Pyhän
Henrikin katedraalin seurakuntasalissa

Pyhän
Marian
seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2411633, fax (09)
2411634. Sähköposti
marian.srk@kolumbus.fi sekä
maria@catholic.fi. Kotisivu
www.kolumbus.fi/marian.srk.
Su 10.00 päämessu suomeksi
(1. sun. ruotsiksi), kirkkokahvit; 11.30 messu 1. sun. suomeksi/2. sun. vietnamiksi/3.
sun. englanniksi/4. sun. italiaksi/(5. sun. suomeksi), kirkkokahvit; 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 ovat
tavattavissa parhaiten aamulla
9-12.
19.10 la 10.00 Lauantaikurssi
(uskonnonopetus), 13.00 ruusukkorukous Marian kirkossa,
16.30 messu Riihimäellä vietnamiksi, 18.30 iltamessu
20.10. Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 päämessu, 11.30 Mass
in English, 16.00 messu Forssassa, 18.30 iltamessu
22.-23.10. Ei ole messua kirkossa, pappienneuvoston kokous
26.10. la 16.00 messu Hangossa
(Täktömin kappelissa), 18.30
iltamessu
27.10. Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 päämessu, 11.30 messu
italiaksi, 15.00 messu Soukan
kappelissa, 18.30 iltamessu
28.10. ma 14.00 maanantaiklubi
2.11. la Vainajien päivä: 10.00
päämessu, 16.30 messu Riihimäellä (suomeksi), 18.30 iltamessu
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: Kaikkien pyhien päivä:
10.00 päämessu (ruotsiksi),
11.30 messu suomeksi, 16.00
messu puolaksi, 18.30 iltamessu
4.11. ma 14.00 maanantaiklubi,
18.30 informaatiokurssi P.
Henrikin seurakuntasalissa
5.11. ti 19.00 Teresat
7.11. to 19.00 seurakunnan Caritas
9.11. 10.00 lauantaikurssi (uskonnonopetus rippi), 13.00 messu
kirkossa, 18.30 iltamessu

Diaspora:

Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon
kappeli) 20.10, 15.12. su klo
16.00
Hanko: (Täktömin kappeli) 26.10.
la klo 16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) 29.12. su klo 16.00
Lohja: (P. Laurin kirkko) 16.11. la
klo 15.00
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26) suomeksi:
2.11., 7.12. la klo 16.30;
vietnamiksi: 19.10, 16.11.,
21.12. la klo 16.30
Soukka: (Soukan kappeli) 27.10.,
24.11., 22.12. su klo 15.00

Turku

Jyväskylä

Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta

Pyhän
Olavin
seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. (02) 2314389, fax (02)
2505090. Sähköposti
turunkat@saunalahti.fi sekä
birgitta@catholic.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. Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
19.10 la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa
20.10 Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 18.30
Mass in English
26.10 la Katekeesi Raumalla ja
Porissa, 18.00 messu Porissa
27.10 Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.15 aamumessu, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English
1.11. pe Kaikkien pyhien juhla:
18.30 juhlamessu
2.11. la Kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä:
10.30 messu, 11.30 hartaus
hautausmaalla
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 18.30
Mass in English
5.11. ti Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin kirkon vihkimisen
vuosipäivä: 18.30 messu
9.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla

Diaspora:

Ahvenanmaa: 9.11. la 10.00
Naantali: la 18.00
Pori: 26.10, 23.11. la 18.00

Academicum
Catholicum
Ohjelmaa:
17.10. Ortodoksiarkkipiispa
Leo: “Ortodoksinen maailma 1990-luvulla”.
14.11. Messu vainajien puolesta klo 18.00. Dos. Jyrki
Knuutila: Pyhän Olavin
kunnioituksesta Suomessa.
Kokoukset klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, Hki. Kaikki ovat tervetulleita.

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. (014) 612659, fax
(014) 612660.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.
19.10. la Lasten uskonnonopetus, 12.30 messu
20.10. Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 päämessu
21.-23.10. Pappeinneuvoston
kokous Stella Marisissa, ei
messuja
26.10. la 11.00 messu Savonlinnassa
27.10 Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Kuopiossa
1.11. pe 18.00 Kaikkien Pyhien
juhla, juhlamessu
2.11. la 10.30 Messu, Kaikkien
poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 päämessu
8.11. pe 18.00 messu Kiteellä
9.11. la 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa

Diaspora

Joensuu: 9.11., 7.12. la klo 11.00
(uskonnonopetus alkaa klo
9.45)
Kitee: 8.11. pe klo 18.00
Kuopio: 27.10., 24.11 su klo
16.00
Mikkeli: 10.11., 8.12. su klo 16.00
Savonlinna: 26.10., 23.11., 21.12.
la 11.00 (tavallisesti opetus
alkaa klo 9.45)
Varkaus: 9.11., 7.12. la klo 16.00

Opetus 09.00-12.00 ja perhemessu 12.30

Maallikkofransiskaanit
OFS
Kokouspaikka on P. Marian srk-sali, Mäntytie 2,
00270 Helsinki.
Torstai 17.10. yhteisön kokous klo 17, iltamessu klo
18.30
Tiistai 29.10. Iltamessu klo
18.30, sen jälkeen EUFRA 2002:n otsikon mukainen esitelmäilta srk-salissa: Franciscuksen kanssa
tiellä uuteen Eurooppaan
(2). Kirkon uusi polku Vatikaanin II:n konsiilin jälkeen. Aikamme haasteet;
fransiskaanisesta spiritualiteetista syntynyt uudenlainen globalisaatio,
joka elää sopusoinnussa
ihmiskunnan ja kaikkien
luotujen kanssa.

Kalenteri
Tampere

Kouvola

Oulu

Keskukset

Pyhän ristin
seurakunta

Autuaan
Ursulan
seurakunta

Nasaretin
pyhän
perheen
seurakunta

Katolinen
tiedotuskeskus

Ekumeeninen
keskus

Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh.
0208350751, fax (09) 650715.

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
(09) 8557148.

www
.catholic.fi
www.catholic.fi

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.
18.10 pe 17.00 Pyhän Luukkaan
juhlamessu, sairasten voitelu
ja juhla seurakuntasalissa
19.10 la 10.30 lastenkerho, 12.30
messu
20.10 Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi
26.10 la 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa,
19.00 messu Kauhajoella
27.10 Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 päämessu
1.11. pe 19.00 Kaikkien pyhien
juhlamessu
2.11. la 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa,
18.30 messu Kurikassa
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00
messu Hämeenlinnassa
9.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

Isä Peter Gebara SCJ on sapattivapaalla 1.6.-15.12.2002.
Diaspora:

Hämeenlinna: 3.11., 1.12. su klo
15.00
Kauhajoki: 26.10., 16.11., la klo
19.00; 25.12. ke klo 19.00
Kurikka: 2.11., 7.12. la klo 18.30;
26.12 to klo 18.30
Lapua: 26.12. to klo 8.30
Pietarsaari 26.10., 2.11.,
16.11.7.12. la klo 12.00;
26.12. to 12.00
Vaasa: 26.10., 2.11., 16.11., 7.12.
la klo 16.00; 26.12 to klo
16.00

Karmeliittamaallikot
(OCDS)
Ohjelmaa:
Ma 4.11. klo 17 Hiljainen
rukous karmeliittaperinteen mukaisesti ja vesper
Pyhän Henrikin katedraalin sakramenttikappelissa.
Tervetuloa!

Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. (05) 3711251. Sähköposti stan.szymajda@sci.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: SAMPO 8000151888441.
Su 11.00 tai 18.00 päämessu
kirkossa. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra
tavattavissa parhaiten torstaisin.
17.10 to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
20.10 Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00 päämessu
24.10 to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
27.10 Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00 päämessu
31.10 to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
1.11 pe 18.00 iltamessu
3.11 Kirkkovuoden 31. sunnuntai:
Kaikkien pyhien juhla: 11.00
päämessu
7.11 to 18.00 iltamessu

Diaspora

Lahti: (ort. kirkko) 2.11., 7.12. la
14-16 uskonnonopetus, 16.00
messu
Lappeenranta: (ort. kirkko)
20.10., 17.11. su 11.30 messu
Hamina: (Poistilan seurakuntakoti) 27.10., 24.11., 22.12. su
11.00 messu

Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina
11-13, messu 13.00. Päivämäärät: 9.11., 14.12.
Uskonnonopetukseen Kouvolassa osallistuvat toisena lauantaina
Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutujen
lapset. Opetuksen jälkeen 13.00
on messu. Lahden ja sen ympäristön lapset saavat opetusta kuukauden ensimmäisenä lauantaina
ja osallistuvat sen jälkeen messuun.

S Y Y S TA L K O O T
KOUVOLASSA
19.10. alkaen klo
12.00. T
ervetuloa peTervetuloa
rinteisiin syystalkoisiin. Ottakaa mukaan
joitakin eväitä ja mahdollisesti työvälineitä
mutta ennen kaikkea
hyvä mieli tehdä yhdessä jotain kaunista ja
hyödyllistä seurakuntamme hyväksi.

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh.
(08) 347834, fax (08) 347029.
Sähköposti perhe@catholic.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. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00.

Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.
To, pe 9.00-18.00 ikonimaalauksen opetusta.

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2416095, fax (09)
5885157.

20.10. Kirkkovuoden 29. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
27.10. Kirkkovuoden 30. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa
29.10. ti 19.00 Tapaaminen kaikille aikuisille ja nuorille
1.11. pe 18.30 Kaikkien Pyhien
juhla, messu. Sen jälkeen vesper kuolleiden puolesta.
2.11. la 11.00 Vaellus hautausmaalle uskonopetuksen lasten
kanssa. Poisnukkuneiden
muistotilaisuus; kaikki ovat
tervetulleet.
3.11. Kirkkovuoden 31. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
7.11. to 19.00 Ekumeenin Sanan
jumalanpalvelus Oulun ortodoksisessa kirkossa

LUCIA-PUOTI

Uskonnonopetus: Lauantaisin
klo 11.00

Sähköposti lucia-puoti@co.inet.fi
sekä lucia-puoti@catholic.fi.

Diaspora

Raahe: 27.10., 24.11. su klo
17.00
Rovaniemi: 10.11. su klo 17.00
Tornio: 20.10., 3.11., 17.11. su klo
17.00

Teresat
Ohjelmaa:
5.11. tiistai: “Teresoiden keittiössä”, Matti Andelin
opettaa valmistamaan
makeita herkkuja. Maistiaisia.
Tapaamiset P. Marian kirkon
seurakuntasalissa iltamessun (18.30) jälkeen.

Sähköposti
katekeettinen.keskus@co.inet.fi
sekä katekeesi@catholic.fi.
WWW-osoite:
http://personal.inet.fi/koti/katekeettinenkeskus/katkes

Kuusitie 6. Avoinna:

Sähköposti info@catholic.fi.

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. (019) 335793, fax
(019) 335892.
2.-11.10 Ignatiaaniset harjoitukset
- retretti
21.-23.10 Pappien neuvosto
15.-17.11. Familjeläger
6.-8.12. Reträtt: Sr. Veronica OP

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

12.00 - 17.00 ke/pe
12.00 - 18.15 ti/to
ma/la suljettu

Sähköposti
studium.catholicum@jippii.fi sekä
studium.catholicum@catholic.fi.

Katolista kirjallisuutta, kortteja,
uskonnollisia esineitä ja lahjatavaroita.

Suomen
Caritas
Maneesikatu 5, 00170 Helsinki. Puh. (09) 1357998, fax (09)
68423140.
Sähköposti info@caritas.inet.fi
sekä caritas@catholic.fi.

Katekeettisen keskuksen ja
Helsingin seurakuntien
järjestämät yhteiset
vanhempainillat
Edellisessä numerossa oli lehden topimituksen tekemä virhe. Pahoittelemme sitä.
Seuraava vanhempainilta pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa 29.10. klo 18.00. Vanhempainilta on yhteinen sekä kouluopetukseen että lauantaikurssiin osallistuvien lasten vanhemmille.
Ohjelmassa seurakunnan, opettajien ja katekeettisen keskuksen edustajien puheenvuoroja sekä vapaata keskustelua. Mahdollisuus tavata uskonnonopettajia. Tervetuloa.
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Artikkeleita
Kohtaamisia autuaan Ursula Ledóchowskan kanssa
Viettäessämme Kuolemantuskaisen Jeesuksen Sydämen Ursuliinisisarten sääntökunnan perustajan, autuaan Ursula Ledóchowskan, pyhäksi julistamisen valmistusvuotta haluamme tehdä Fidesin lukijoille tunnetuksi katkelmia hänen kir
kir-joituksistaan, hänen rukouksiaan ja ajatuksiaan.
Lokakuussa esittelemme hänen ajatuksiaan ruusukkorukouksesta sekä hänen lyhyitä mietiskelyjään sen yksittäisistä salaisuuksista.
"Rakastakaa Mariaa. Olkaa varmoja, että Maria mieluummin ihmeen kautta tulee avuksenne kuin hylkää teidät.
Rakastakaa sitä, mikä on Marialle rakasta; rakastakaa siis
ruusukkoa. Älkää vain sanoin rukoilko ruusukkoa, vaan
todeksi
koko elämällänne, eläen to
deksi Marian hyveet sellaisina
kuin ne ruusukon salaisuuksissa eteemme annetaan. Olkoon ruusukkorukouksenne osoitus palavasta rakkaudestanne Mariaa kohtaan, olkoon se omantunnon tutkistelunne, olkoon se rukouksenne pyhyyden saavuttamiseksi
Marian esikuvan mukaan!
“Pitäkää ruusukko aina mukananne: älkää päivällä älkääkä yöllä jättäkö sitä milloinkaan. Olkoon se uskollinen ystävänne."
Hyvät seurakuntalaiset,
Sisarkuntamme valmistautuu autuaan Ursula
Ledóchowskan pyhäksi julistamiseen. Sen takia haluamme kutsua teidät kerran kuussa tiistai-iltaisin klo 19.00
alkaen kappeliimme (Helsingissä: Tehtaankatu 2; Jyväskylässä: Kalervonkatu 6) rukoilemaan kanssamme.
Päivämäärät ovat
8.10., 5.11., 3.12., 7.1., 4.2., 11.3., 1.4. ja 6.5.
Ohjelmassa on
- vesper
- adoraatio (pyhän sakramentin palvonta)
- ruusukko tai muu ajankohtainen rukous

Ruusukon I osa

Iloiset
salaisuudet

1. Herran syntymän ilmoittaminen
Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin
Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. (…) Enkeli sanoi hänelle "Pyhä
Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää
sinut varjollaan. (…) Silloin
Maria sanoi: (…) "Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." (Luuk 1:26-27, 35, 38)
Äiti Ursula: Herran syntymän ilmoittamisessa näen
monenlaisia hyveitä, mutta
tänään haluan mietiskellä
erityisesti Marian uskoa.
Kuinka yksinkertaisin, lyhyin sanoin enkeli ilmoittaakaan Marialle, että tästä
on tuleva Jumalan Äiti! Ja
kuinka yksinkertaisella lapsen uskolla Maria ottaakaan
vastaan tuon tehtävän.
Usko on Jumalan antama
lahja, jota on rukoiltava lakkaamatta.
Maria, ano minulle samanlainen usko kuin sinulla on!

Påven skriver dokument
om rosenkransbönen
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Äiti Ursula: Marian nöyryys
ilmenee lähimmäisten palvelemisessa. Tuskin hän saa
sanottua suostumuksensa sanat: "Minä olen Herran palvelijatar", kun hän jo kiiruhtaa apuun sukulaisnaiselleen
Elisabetille, hetkellä jolloin
hän ehkä itse eniten olisi
kaivannut hiljaisuutta ja yksinäisyyttä antautuakseen
enkelin hänelle ilmoittamien suurten salaisuuksien
kontemplaatioon.
Lähimmäisenrakkaus on
rakkauden teko Jumalaa
kohtaan. Ymmärränkö minä
sen?

3. Jeesuksen syntymä

Äiti Ursula: Maailma ei tuntenut Jeesusta, ihmiseksi tullutta Sanaa. Se ei tuntenut
häntä silloin eikä tunne nyt.

Rukoilemme Jumalaa teidän esirukousaiheittenne puolesta autuaan Ursulan esirukousten kautta.
URSULIINISISARET

nen "hell dig Maria" inramade av "Fader vår" och "Ära
vare Fadern, Sonen och den
Heliga Anden."
"Rosenkransen är en
vandring under vilken man
betraktar Kristi ansikte med
Marias ögon", sade den 82årige påven till de pilgrimer
som samlats på gården till
påvens sommarställe Castel
Gandolfo, varifrån han återvände till Vatikanen på
måndagen. "Det är en böneform som stämmer precis
med vad jag skrev i mitt
apostoliska brev I början av
det nya årtusendet: kyrkan
måste "ge sig ut på djupt vatten" i det nya årtusendet,

Enkeli sanoi Marialle: "Myös
sukulaisesi Elisabet kantaa
poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella
kuukaudella - hän, jota on
pidetty hedelmättömänä!"
(…) Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan
ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.
Hän meni Sakariaan taloon
ja tervehti Elisabetia. (…)
Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta.
(Luuk 1:36, 39-40, 56)

Pyhä evankelista Johannes
kirjoittaa: "Maailma ei tuntenut häntä (Joh 1:10)."

Rukouksen aiheena on esirukouspyyntöjä, joita jokainen voi
jättää kirkon ilmoitustaulun alla olevaan laatikkoon nimettä
tai lähettäen sähköpostia osoitteeseen urs.sis@pp.inet.fi.

29 september uppmanade
påven alla att be rosenkransbönen för freden i världen
och berättade att han skriver ett dokument om denna
den mest katolska av alla
böneformer.
Med anledning av att
den katolska traditionen
brukar uppmärksamma rosenkransbönen särskilt under oktober månad reflekterade Johannes Paulus II i
samband med söndagens
middagsbön angelus över
denna böneform, där man
mediterar över händelser i
Jesu liv sedda med hans mor
Marias ögon medan man läser tio gånger den korta bö-

2. Marian käynti pyhän Elisabetin luona

och det första steget måste
vara att betrakta Kristi ansikte."
Påven rådde enskilda, familjer och gemenskaper att
be rosenkransbönen och tillade att "för att förstärka
denna uppmaning håller jag
på att förbereda ett dokument som gör det lättare att
återupptäcka skönheten och
djupet i denna bön."
Till sist uppmanade
påven till bön med hjälp av
rosenkransen för freden i
världen.
VATIKANRADION

Jeesus, opeta minua tuntemaan sinut ja sinun rakkautesi minua kohtaan.

4. Jeesuksen temppeliin tuominen
Simeon otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: "Herra, nyt sinä annat
palvelijasi rauhassa lähteä
(…) Minun silmäni ovat
nähneet sinun pelastuksesi."
(Luuk 2:28-30)
Äiti Ursula: Simeonilla oli
elämässään yksi kaipaus:
nähdä Vapahtaja. Jeesus,
anna minulle puhdas sydän,
että voisin katsella sinua jo
nyt!
Taivas on lähelläni - tabernaakkelissa.

5. Jeesuksen löytyminen temppelistä
Juhlapäivien päätyttyä Jeesuksen vanhemmat lähtivät
paluumatkalle, mutta poika
jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. (…)
Kolmen päivän kuluttua he
löysivät hänet temppelistä.
(Luuk. 2:43, 46)
Äiti Ursula: Kun sydämeni
tulee välinpitämättömäksi,
kun minusta tuntuu, etten
osaa rakastaa, silloin liityn
ajatuksissani Jeesusta temppelistä etsivään pyhimpään
Äitiin. Hän etsii luovuttamatta.
Äiti, opeta minua etsimään
Jeesusta rukouksessa - ja olemaan luopumatta etsinnästäni.

Artikkeleita
Ruusukon II osa

omavaltaisesti, toivoa vastaan tai muita loukkaavasti.

1. Jeesuksen rukous
Getsemanessa

Tahdon rakastaa sinua, Jeesus, tahdon ajatusteni pyrkivän lakkaamatta luoksesi
enkä muuttuvan sinun jumalallista päätäsi ja sydäntäsi haavoittaviksi orjantappuroiksi.

Murheelliset
salaisuudet

Jeesus sanoi Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle:
"Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa
tässä ja valvokaa minun
kanssani." (Matt. 26:38)
Äiti Ursula: Tekeekö Jeesuksen kärsimys sieluni murheelliseksi? Ymmärränkö
syntieni olevan hänen tuskansa lähteenä? Yritänkö
lohduttaa Herraa edes katumalla syntejäni?
Maria, Äitini, ano minulle
todellinen ja syvä katumus
synneistäni.

2. Jeesuksen ruoskiminen
Silloin Pilatus antoi heille
myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän
ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. (Matt. 27:36)
Äiti Ursula: Jeesus kärsii
minun tähteni!
Jeesus, ruoskittu rakkaudesta minua kohtaan, opeta
minua rakkaudesta sinuun
kestämään hiljaa kärsimystä.

3. Jeesuksen kruunaus
orjantappuralla
Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat
sen hänen päähänsä. (Mark.
15:17)
Äiti Ursula: Jeesus, haavoitan kovin usein sinun jumalallista päätäsi ajattelemalla

4. Ristin tie
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Maailmassa te olette
ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut
maailman." (Joh. 16:33)
Äiti Ursula: Sen, mikä on
raskainta, Jeesus otti kannettavakseen säästääkseen minut ristin painolta.
Itse en voi tehdä mitään,
mutta "kestän kaiken hänen
avullaan, joka antaa minulle voimaa". (Fil 4:13)
Sinun rakkautesi, Herra,
valvoo minun ylläni. Sinä
tunnet heikkouteni, etkä
koettele minua yli voimieni.

5. Jeesuksen kuolema
ristillä
Yksi sotilaista työnsi keihään
hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä.
(Joh 19:34)
Äiti Ursula: Meidän silmiimme näyttäytyy avonaisena sinun sydämesi, Jeesus.
Sinun sydämesi on rakkauden lähde. Se rakastaa minua elämänsä uhrilla.
Miten voin osoittaa sinulle
rakkauteni? Herra, sinä tarvitset tekoja. Tunteet katoavat, mutta teot pysyvät.

Ruusukon III osa

Kunniakkaat
salaisuudet

1. Jeesuksen ylösnousemus
Yhtäkkiä ylösnoussut Jeesus
itse seisoi heidän keskellään
ja sanoi: "Rauha teille."
(Luuk 24:36)
Äiti Ursula: Rauha on arvokkain Jeesuksen meille
kärsimisellään ja kuolemallaan hankkimista lahjoista.
Jumalan pyhä rauha voi seurata ihmistä koko hänen elämänsä ajan ja iankaikkisuudessa.
Jeesus on autuuden, rakkauden ja rauhan lähde.
Herra, sano minullekin nuo
sanat: "Rauha sinulle!"

2. Jeesuksen taivaaseenastuminen
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä
olen." (Joh 14:3)
Äiti Ursula: Jättäkäämme
tulevaisuus Herramme ja Ystävämme Jeesuksen haltuun.
Hän ei tee meille vääryyttä.
Mikä onkin tapahtuva, on
Jumalan tahto ja sellaisena
hyvä! Heittäkäämme sydämestämme kalvava huoli
huomispäivästä. Elää tämä
päivä Jumalan tahdon mukaan, tänään rakentaa itseään, tänään täyttää velvollisuutensa uskollisesti - näi-

hin minun on pyrittävä, ja
huominen jätettävä Herran
haltuun.

3. Pyhän Hengen vuodattaminen
Jeesus nousi puhumaan ja
huusi kovalla äänellä: "Jos
jonkun on jano, tulkoon
minun luokseni ja juokoon!
Joka uskoo minuun, 'hänen
sisimmästään kumpuavat
elävän veden virrat', niin
kuin kirjoituksissa sanotaan." Tällä Jeesus tarkoitti
Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. (Joh
7:14)
Äiti Ursula: Kuinka tarvitsenkaan Pyhää Henkeä!
Hän opettaa minua rukoilemaan, hän opettaa minulle
Jumalan viisautta, näyttää
minulle tien kuljettavaksi ja
täyttää sydämeni Jumalan
rakkaudella.
Tule, Pyhä Henki!

4. Autuaan Neitsyt
Marian taivaaseenottaminen
Elisabet sanoi Marialle: "Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on
täyttyvä!" (Luuk. 1:45)
Äiti Ursula: Erityisesti tässä
kuussa haluan opetella tuntemaan Mariaa ja hänen pyhyyttään, lähestyä häntä,
herättää itsessäni palavan
kaipuun jäljitellä häntä.

5. Autuaan Neitsyt
Marian kruunaus taivaan ja maan Kuningattareksi
Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä.
(Ilm 12:1)
Äiti Ursula: Maria, sinä olet
minulle kirkas tähti, joka valaiset elämäni tien ja opetat
minua, mitä minun on maallisen vaellukseni eri hetkinä
tehtävä.

Maria, auta, että tulisin edes
vähän sinun kaltaiseksesi.

Kuolevan Jeesuksen sydän,
ota minun sydämeni ja täytä se rakkaudellasi.
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Artikkeleita
Todellinen keidas:

Mariapoli 2002

Andrum:

Viettää aikaa eri ikäisten ihmisten kanssa keskinäisen rakkauden hengessä,
tuntea olevansa samaa perhettä aikaisemmin tuntemattomien kanssa, elää
evankeliumia iloisella mielellä, tuntea Jeesuksen läsnäolo siellä, missä ihmiset kokoontuvat hänen nimessään ja hänen rakkaudessaan - tätä kaikkea
on Mariapoli.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna kokoontui Sääksmäellä, lähellä Valkeakoskea, ryhmä perheitä, nuoria,
lapsia ja aikuisia. Meitä oli
seitsemisenkymmentä osanottajaa, katolilaisia, luterilaisia ja ortodokseja eri puolilta Suomea: Helsingistä,
Jyväskylästä, Tampereelta,
Savitaipaleelta sekä joitakin
myös Tukholmasta. Paikalla
vieraili myös piispamme Józef W
robel SCJ.
Wrobel
Kyseessä oli Focolareliikkeen kesätapahtuma, jota
kutsutaan Mariapoliksi Marian kaupungiksi. Jo 70luvun lopulta lähtien on
Mariapoliin kokoonnuttu
myös Suomessa.
Focolare on kansainvälinen, katolisen kirkon piirissä syntynyt liike. Sen tavoitteena on ykseys, jonka puolesta Jeesus rukoili "että he
kaikki olisivat yhtä". Pyrimme rakentamaan ykseyttä
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kaikkien katolisten, eri kirkkoihin ja eri uskontokuntiin
kuuluvien, sekä niiden ihmisten kesken, joilla ei ole
uskonnollista elämänkatsomusta, mutta jotka haluavat
elää ja toimia koko ihmiskunnan parasta ajatellen.
Mariapolissa
saimme taas kokea
tätä ykseyttä, tuntea
jo olevamme kaikki
samaa perhettä, Taivaallisen Isämme
lapsia.
Teemana oli tällä kertaa viisaus, yksi
Pyhän Hengen lahjoista. Focolareliikken perustaja Chiara Lubich
neuvoo neljä tapaa päästäksemme osallisiksi tästä lahjasta: ensiksi pyytämällä rukouksessa Pyhää Henkeä,
toiseksi rakastamalla lähimmäistä, kolmanneksi tunnistamalla kärsimyksissä Jeesuksen, joka huutaa ristillä

"Jumalani, Jumalani, miksi
minut hylkäsit" ja rakastamalla häntä, sekä neljänneksi elämällä keskinäisessä rakkaudessa Jeesuksen sanoja:
"Missä kaksi tai kolme ovat
kokoontuneet minun nimessäni, siellä minä olen heidän
keskellään."
Lauantai-iltaa vietimme
ulkosalla, yhdessä leikkien.
Lapset olivat oman ohjelmansa aikana valmistaneet
iltaa varten teatteriesityksen.
Sunnuntai huipentui
piispanmessuun kauniissa
metsäkirkossa. Kaikkien arvostamassa saarnassaan piispa Józef korosti kirkon pii-

rissä esiintyvien maallikkoliikkeiden tärkeää merkitystä nykypäivän kirkossa. Messun jälkeen hän viipyi mariapolilaisten keskuudessa
tutustuen osanottajiin ja
vaihtaen kokemuksia.
Mariapoli 2002 Sääksmäellä oli unohtumaton kokemus keskellä kaunista
luontoa. Yksi luterilaisista
osanottajista sanoi Mariapolin päättyessä: "Täällä todella välitetään toinen toisistaan. Olemme eläneet kuin
keitaalla. Se on tehnyt todella hyvää sielulleni."
SATU PATAILA

Ta min hand och det
är lättare att gå
Jag står halvvägs uppe på en
hög sluttning bland många
andra jag inte känner. Solen
lyser stark, det är hett. Jag
vet inte var jag är, bara att
jag är på rätt plats. Nu gäller
det att ta sig ner tillbaka.
Det är svårt för jag är barfota och vägen tillbaka är
brant och full av vassa stenar, grus och stenblock. Hettan får luften att darra. Inte
ett träd någonstans, inget
vatten heller. Men det gör
ingenting för jag har just
lyssnat till någonting viktigt.
Vad - det vet jag inte.
Det gör ont i fotsulorna
och det är långt kvar. Hur
skall jag klara det? Hälarna
sjunker in i lös sand, för varje steg bränner smärtan till i
fötterna. Jag biter ihop tänderna och fortsätter.
- Om du ger mig din hand
är det lättare att gå, säger någon till mig.
Jag vänder mig om. Det
är en man i trettioårsåldern
som är klädd i vit T-skjorta
och mörkblå shorts. Han tar
min hand i sin. De vassa
stenarna känns som mjukt,
grönt gräs. Egendomligt.
Hur kan skillnaden vara så
stor bara för att någon håller mig i handen? Jag som är
så van att klara mig själv?
Och varför känns det inte
alls pinsamt eller skrämmande att gå hand i hand med
en främling? Konstigt. Han
säger ingenting. Jag ser i
smyg på honom. Då möter
han min blick och jag förstår vem han är.
Det här drömde jag för
några månader sedan. Jag
har en anteckningsbok med
svarta pärmar - en s.k. nattbok - där jag skriver upp
drömmar som känns viktiga.
Det har jag gjort i drygt tio
år och det har varit väldigt
nyttigt. Det är ett sätt att få
svar på vem man är, att få
veta sina verkliga rädslor och
önskningar, vad man skall
akta sig för och vilka beslut
man skall fatta. Det är stämningen i drömmen som är
det avgörande. I nattboken
har jag skrivit upp ungefär
tjugo drömmar.
Men den här drömmen
behövde jag inte skriva upp
för jag visste att jag aldrig
kommer att glömma den.
Den finns liksom någonstans
hela tiden. I svåra situatio-

ner brukar jag tänka på den,
att jag har gått hand i hand
med Kristus i en dröm som i
motsats till alla andra drömmar saknade all dramatik.
Då infinner sig samma stämning som i drömmen: känslan av tillförsikt, ro.
Han säger: Oroa dig inte.
Jag är här. Ta min hand och
det är lättare att gå.
Herre, låt oss förstå att du
är mycket närmare oss än vi
någonsin kan ana. Amen.
AGNETA ARA
Radio Vega,
6.9.2002

Andrum

Artikkeleita

Jeesuksen pyhä sydän
Anja Purhosen mietiskely
mietiskely..
Suomalaisten ajatusmaailmassa on säilynyt mielikuva
sydämestä koko ihmisen olemisen vertauskuvana. Kerrottaessa tunteista kuten
rakkaudesta, pelosta, surusta tai vaikka vihasta niitä ilmaistaan puhumalla, mitä
sydän tuntee. Jos kuvataan
ihmisen toimintaa, saatetaan ihmistä sanoa hyväsydämiseksi tai kovasydämiseksi. Jeesuksen toteamus
"sydämen kyllyydestä suu
puhuu" on meille joka päivä
tuttu asia ja usein sen kuulee jonkun lausumana.
Jeesuksen pyhän sydämen litaniassa Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys tulevat
esiin lausuttaessa ajatuksia
Jeesuksen sydämestä. Noin
kolmekymmentä kertaa vedotaan Jeesuksen sydämeen
muistellen Hänen olemuksensa rikkautta ja laupeutta.
Useissa kohdissa nousee helposti mieleen evankeliumista tuttu tapahtuma tai opetus.
"Jeesuksen sydän, olemukseltaan Jumalan Sanaan
yhdistetty" tuntuu liittyvän
Johanneksen evankeliumin
alkuun. Sana oli Jumala ja
kaikki syntyi Sanan voimalla. Jeesuksen syntymä todetaan sanomalla, että Sana
tuli lihaksi.
Opettaessaan Jeesus kiisti
tulleensa kumoamaan Jumalan lakia ja ilmoitti, että hänen tehtävänsä on täyttää se
(Matt. 5:17). "En minä ole
puhunut omissa nimissäni.
Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa,
ja minä tiedän, että hänen
käskynsä antaa ikuisen elämän" (Joh.12: 49-50). Apostoli Paavali toteaakin Jeesuksen täydellisen kuuliaisuuden runollisin ilmauksin
(Fil. 2: 6-11).
Meille on kovin merkityksellistä, että Kristus, joka
elää Isän yhteydessä, kutsuu
syntisiä luokseen.
"Jeesuksen sydän, kaiken
ylistyksen ansaitsevin" johtaa ajatuksemme Jumalan
ihmiseksi tulemiseen ja siitä eteenpäin aina taivaalliseen kirkkauteen asti. Ensimmäisenä jouluna enkelit
ja ryhmä paimenia ylistivät
Jumalaa luvatun Vapahtajan
syntymästä. Simeon ja Hanna tunnistivat Jeesus-lapsessa odotetun Messiaan ja suuren ilon vallassa kiittivät
saatuaan nähdä hänet omin
silmin.Parantuneet ylistivät
Jeesuksen tekoja, jopa saastaiset henget antoivat hänelle kunnian: "Sinä olet Juma-

lan Poika"(Mark. 3: 11).
Jeesuksen puheita kuunnelleet kiittelivät häntä ja
ihmettelivät armon sanoja,
jotka lähtivät hänen huuliltaan. Jeesus sai kuninkaallisen vastaanoton ratsastaessaan Jerusalemiin. Hoosianna-huuto on riemuhuuto, johon kätkeytyy
usko pelastuksen tuloon.
Messias-uskon ensimmäisenä tunnustanut apostoli Pietari saa seuraa, kun
roomalainen sotilas päätyy sanomaan Golgatalla
Jeesuksesta aivan saman:
"Tämä mies oli todella
Jumalan Poika".
"Minä kuulin, kuinka
kaikki luodut taivaassa,
maan päällä, maan alla ja
meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat: 'Hänen,
joka istuu valtaistuimella,
hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja
mahti aina ja ikuisesti'"
(Ilm. 5: 13).
Kaiken ylistyksen ansaitsevan Jeesuksen edessä on kerran kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen tunnustettava, että
Jeesus Kristus on Herra.
"Jeesuksen sydän,
täynnä hyvyyttä ja rakkautta" sanoo ilosanoman
ytimen. Hänessä näyttäytyy täydellisin rakkaus,
joka kertoo Isän olemuksesta. Jeesus etsi niitä, joiden elämä oli kurjaa ja
jotka jäivät monista syistä syrjään oman aikansa
tapojen ja käsitysten vallitessa. Yllätyksen saivat
kokea Sakkeus, samarialainen nainen ja spitaalia sairastaneen Simonin
talossa Jeesukselle hyvän
teon tehnyt nainen, jota
moitittiin monista asioista
(Matt. 26: 6-11). Uskonnon,
kansallisuuden, sukupuolen
ja elämäntavan asettamat
rajat ihmisten välillä eivät
määränneet Jeesuksen suhtautumista ihmisiin. Hän
tiesi, että nämä ovat saman
Isän lapsia. Lähetyskäsky ilmaisee tämän lopullisesti.
Tulossa on Jumalan valtakunta, jonka elämästä Jeesus opetti Vuorisaarnassa.
"Jeesuksen sydän, jossa
ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet" nousee esiin
monen monista evankeliumin kohdista. On houkuttelevaa ajatella, että Jeesus
eli Jumalan salaisuuksista
kodissaan jo ennen inhimillistä syntymäänsä ja ensimmäisinä lapsuusvuosinaan.
Meillehän ovat tuttuja maininnat Mariasta, joka tutkis-

teli sydämeensä kätkettyjä
sanoja ja tapahtumia. Myös
Joosef ihmetteli yhdessä
Marian kanssa, mitä Jeesuksesta sanottiin ensimmäisen
temppelissä käynnin aikana.

kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat" ilmaisee samaa kuin Jeesuksen oma lause: “Sitä, joka luokseni tulee,
minä en aja pois.” Hän otti
vastaan nälkäisiä, hylättyjä,

Luukas toteaa lapsen täyttyneen viisaudella ja kertoo
kaksitoistavuotiaan Jeesuksen herättäneen ihmetystä
tiedonhalunsa ja ymmärryksensä takia pääsiäisjuhlilla
Jerusalemissa.
Jeesuksen opetus kosketti ihmisiä: hän puhuu niin
kuin se, jolla on valta. Vaikeita, joskus varmaan keksittyjä pulmakysymyksiä ratkaistessaan Jeesus jätti vastustajansa usein sanattomiksi. Hän tunsi kirjoitukset ja
kykeni rabbien tavan mukaan vetoamaan niihin vakuuttavasti. Usein Jeesus
teki vastakysymyksiä ja pani
kuulijat ajattelemaan.
Vieläkin Jeesus sanoo:
"Minä olen maailman valo.
Se, joka seuraa minua, ei
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo".
"Jeesuksen sydän, rikas

syntinsä tuntevia ja niitä,
jotka olivat omasta mielestään kunnon ihmisiä. Hän
antoi sairaalle terveyden,
uupuneille levon ja omaa
etuaan etsineelle silmät nähdä, keille voi olla apuna.
Ehkä ihmisen katse ja muu
olemus jo riittivät ilmaisuksi ihmisen hädästä Jeesuksen
edessä. Jeesus tunsi ja tiesi,
mitä ihmiseltä missäkin tilanteessa puuttui, ja jakoi
rikkaudestaan tarvitsevalle.
Jeesukselle toinen ihminen
oli Jumalan lähettämä veli
tai sisar, jota voi palvella ja
auttaa.
Ihmisten keskellä on eri
aikoina elänyt niitä, joiden
sydän on muuttunut niin,
että se muistuttaa Jeesuksen
sydäntä.
"Jeesuksen sydän, meidän
syntiemme sovitus" johtaa
meidät käsittämättömän

eteen. Ainoa puhdassydäminen ihminen, joka on elänyt
maailmassa himmentymättömänä Jumalan kuvana,
ottaa pois maailman synnin.
Hän alistuu synnintekijän
ansaitsemiin seurauksiin
ja kärsii ne uhrikaritsana.
Jeesus oli asettunut eläväksi rakkauden esimerkiksi: "Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen
rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan
voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä
puolesta"(Joh.15: 12-13).
Jeesus rakasti äärirajalle
asti. Sitten kuuluivat sanat: "Isä, sinun käsiisi
minä uskon henkeni."
Jumalan maailmassa pimeys ei kestä eikä kuolema hallitse yli annetun
ajan.
"Jeesuksen sydän, sinussa kuolevien toivo" saa
miettimään Jeesuksen viimeisen illan puhetta oppilailleen. Jeesus opettaa
itsensä ja seuraajiensa elämän yhteyttä: "Pysykää
minussa, niin minä pysyn
teissä" (Joh. 15: 4). On
sama tie kuljettavana tässä maailmassa ja sama
asuinsija Isän kirkkaudessa (Joh. 14: 2-3). Apostoli Paavali jatkaa samoista
asioista: "Meidät kaikki
Kristukseen Jeesukseen
kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin
meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää,
niin kuin Kristus Isän
kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos
kerran yhtäläinen kuolema
on liittänyt meidät yhteen
hänen kanssaan, me myös
nousemme kuolleista niin
kuin hän" (Room. 6:4-5).
Kristityn usko ja toivo:
saamme aina olla Herran
kanssa.
ANJA PURHONEN
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Katekeesin kaikuja

Kristityn vapaudesta
Tuomas
Akvinolaisen
(1224-1274) elämään perehtyneet tietävät, että hänet lähetettiin viisivuotiaana kuuluisaan Monte Cassinon benediktiiniluostariin
saamaan koulutusta. Yksi
Tuomaan sukulainen oli
tuolloin luostarin apottina
eivätkä pojan vanhemmat
varmaankaan sulkeneet pois
mahdollisuutta, että pikkuTuomaasta joskus myöhemmin tulisi saman luostarin
apotti.
Nämä unelmat saivat
äkillisen lopun, kun Tuomas
18-vuotiaana asiaa huolellisesti harkittuaan päätti jatkaa opiskeluaan Napolissa.
Siellä hän halusi liittyä vasta parikymmentä vuotta
vanhaan dominikaanisääntökuntaan, jonka jäsenet
harjoittivat teologiaa ja elivät radikaalissa köyhyydessä. Tuomaan vanhemmat eivät hyväksyneet tätä päätöstä ensinkään. Erityisesti hänen äitinsä, joka ohjasi kodin päätöksiä, oli taipumaton ja lähetti Tuomaan veljet ottamaan kiinni karkulaisen ja telkeämään hänet
perheen Roccaseccassa sijainneeseen kartanoon.
Mutta ei väkivalta eikä
vakuuttelutaito eivätkä
muutkaan keinot, jotka tässä on parempi jättää mainitsematta, saaneet aikaan
muutosta vastahakoisessa
pojassa. Puolitoista vuotta
kestäneen vankeuden jälkeen Tuomas päätti pyrkiä
vapauteen: hän kiipesi ulos
kartanon ikkunasta ja laskeutui köysien varassa alas.
Jokainen voi aavistaa, miltä
teologian ja filosofian tiede-
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kenttä näyttäisi tänään, jos
Tuomaasta ei olisi tullut se,
mikä hän nyt on.
Tällaisia kohtaloita on
satoja: Pyhä Franciskus, Tuomaan aikalainen, koki samankaltaisia asioita; pyhä
Franciskus Salesilainen, josta tuli Geneven piispa ja kirkon opettaja, kulki läpi
oman kärsimyshistoriansa;
samoin pyhä Avilan Teresa.
He ovat vain pieni osa tunnettujen “klassikoiden” suuresta joukosta. Tuntemattomia on ollut ja on varmaan
edelleenkin vähintään yhtä
paljon ellei enemmän. Ilmiö
on ilmeisesti yleisinhimillinen. Ylipäätään vaikuttaa
siltä, että jos nuoren ihmisen kutsumuksen vastustajat
olisivat tutustuneet syvemmin poikansa tai tyttärensä
kutsumukseen, he olisivat
paljon helpommin voineet
hyväksyä lapsensa elämänpäätöksen.
Hyväksyntä ei vaadi niin
paljon todisteita, vaan sydämen taipumusta. Toisin sanoen, jos vanhemmat tulevat vakuuttuneiksi, että heidän lapsensa on todella tyytyväinen, jopa onnellinen
omassa kutsumuksessaan,
mitä lisää he vielä voivat
haluta? Vaikka on toivottavaa, että vanhemmat tai sukulaiset käsittäisivät, mistä
on kysymys, tämä ymmärrys
ei ole välttämätöntä. Myös
silloin, kun he eivät todella
käsitä läheisen ihmisen päätöksiä, he eivät voi rehellisesti olla iloitsematta nähdessään poikansa, tyttärensä tai sukulaisensa aidosti
edistyvä omalla tiellään.
Käytännössä voimme siis

päätellä, että parasta on paremmin tutustua siihen,
mikä tähän asti on näyttänyt vieraalta.
Tässä kuvassa on vielä
kaksi olennaista tekijää: Jumalan (kaikkivaltainen) vapaus ja ihmisen (rajoitettu)
vapaus. Jumala puhuttelee
ihmisiä tavallisesti indikatiivissa: hän ei esim. muuttanut Mooseksen tehtävää,
vaikka hän vetosi siihen, ettei hän osaa puhua. Koska se
oli totta, hän sai veljensä
Aaronin avuksi. Kun profeetta Jeremia huomautti,
ettei hänkään osaa puhua
(Jer. 1: 6), Jumala antoi hänen ymmärtää: “Älä sano,
että olet nuori, vaan mene,
minne ikinä sinut lähetän, ja
puhu, mitä minä käsken sinun puhua.” Kaikki tietävät,
että Jeremiaasta tuli suuri
profeetta, joka kyllä meni ja
puhui. Jumala teki hänessä
suuria, ja hän seurasi tätä
vaikutusta.
Jesajan kutsumus (Jes. 6)
ja Joonan historia ovat näytteitä samasta aiheesta. Jumala ei koskaan käänny ihmisen puoleen sanoen vaikkapa: “Saanko nöyrästi lähestyä sinua ja kysyä, voisitko,
jos vain sopii, hyvissä ajoin
ryhtyä miettimään sitä, onko
täysin mahdotonta ottaa
huomioon joitakin ehdotuksiani?” - Ikään kuin Jumala
ei luottaisi omaan kaitselmukseensa ja sen sijaan olisi personifioitu epävarmuus
itsestään. Jumala on Jumala
eikä oma karikatyyrinsä. Ja
sen lisäksi hän on hyvä Isä.
Tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että ihmisen vapaus lakkaisi olemasta. Ju-

malan vapaus ja jokaisen ihmisen vapaus eivät sulje toisiaan pois siinä mielessä, että
jos Jumala toimii vapaasti,
niin ihminen ei voi toimia
vapaasti, tai päinvastoin.
Toisaalta ihmisen vapaus ei
ole pikkuvaltaa, jonka avulla ihminen pystyy oman tahtonsa mukaisesti käyttämään tai olemaan käyttämättä ulkoisia asioita tai
myös henkilöitä. Ihminen
pystyy myös määräämään
oman elämänsä suunnan.
Näin ihminen voi osallistua

KATOLINEN KIRKKO opettaa,
että ihminen ei saa tehdä
moraalisia ratkaisuja vastoin
omaatuntoaan . Joskus omatunto on kuitenkin kirkon
opetuksen tai valtion lakien
kanssa ristiriidassa. Myös
näihin tilanteisiin kirkolta
löytyy neuvoja. Taloustutkimus Oy teki Image-lehdelle
(06/2002) selvityksen suomalaisten moraalin suhteesta valtioon ja työnantajaan.
Jos laki on epäoikeudenmukainen ihmiselle, on noin
puolet suomalaisista valmiita rikkomaan lakia. Miehet,

erityisesti Uudeltamaalta,
rikkovat lakia herkimmin.
Keski- ja hyvätuloiset käyttävät mielellään työnantajaa
hyväkseen. Kuutamokeikkaa tekevät etenkin nuoret
ruumiillisen työn tekijät.
Mielenkiintoista on, että 2
% matkustaa Helsingissä ilman matkalippua, joka kymmenes vakuutusilmoitus on
petos, televisiolupia jätetään
maksamatta 33 miljoonan
euron edestä vuosittain ja
Finnairilta katoaa 700 000
euron edestä suklaata, alkoholia ja hajuvesiä. Miten on,

jäikö työnantajan kynä rintataskuun? Jos haluat testata, oletko suoraselkäinen vai
paatunut, löytyy lehdestä siihenkin pieni testi.

myös Jumalan pelastustyöhön; ihminen seuraa Jumalaa vapaaehtoisesti eikä
tämä seuraaminen jää ilman
vaikutusta hänen tielleen
taivaaseen.
On mielenkiintoista, että
luterilainen filosofi ja teologi Sören Kierkegaard korostaa Jumalan ja ihmisen välistä tasoeroa. Jumala on
Luoja ja sellaisena juuri luo
ihmisen vapauden. Sen
avulla hän mahdollistaa ihmisen toiminnan, jota ei voi
määritellä pelkästään passii-

Pyhä Tuomas Akvinolainen esittelemässä
pääteostaan Summa Theologiae. Monien
lailla Tuomaskin joutui kohtaamaan perheensä vastustusta voidakseen toteuttaa
kutsumuksensa.

MINE WSKON Jumalan päle/-/ pyhen Christitun Seurakunnan, kirjoitti Mikael
Agricola vuonna 1549. Nyt
sanomme: Uskon Jumalaan... Pyhän yhteisen seurakunnan. Tätä sijamuodon
muutosta pohti jo Rufinus
Aquileialainen (345-410).
Suomessa uskontunnustuksen sanamuodon viimeinen

tarkistus on tehty 1990-luvun lopulla. Sijamuotokysymys on teologis-kielellinen
ongelma. Uskoa-verbin
käyttö credossa noudattaa
merkitystraditiota, joka on
muotoutunut kristillisen kirkon alkuaikoina. "Usko Jumalaan (Pyhään Kolminaisuuteen) merkitsee luottamusta, turvautumista Jumalaan tai, Augustinuksen sanoin, se on uskoa, johon
kuuluu yhteys Jumalaan.
Seurakunnan ja muun uskominen taas ilmaisee, että
seurakunta on olemassa, ja

Lukijoilta / Kysy papilta
Onko vammaiselle tilaa kirkossa?
Tätä kysyin tänään itseltäni
messussa. Valitettavasti vastaus näyttäytyy kielteisenä.
Kirkon kiinteästi asetetut
penkit eivät jätä tilaa suurelle sähköpyörätuolille. Sitä
oli tänään joko piispallisen
kulkueen, vahvistettavien
nuorien tai muiden seurakuntalaisten tiellä. Pysähtyikö armo minuun ja putosiko
se minusta kirkon lattialle
tavoittamatta muita Jumalan sanan ääreen kokoontuneita? Sainko minä enemmän armoa ja sanaa kuin
joku muu?

Kuitenkaan vammainen
ei ole Jumalan virhe. Eihän
voi olla olemassakaan Jumalan virheitä, koska virhe on
inhimillinen eikä jumalallinen ominaisuus. Vammaiset
ovat niitä arkisempia saviastioita, jos vammattomat
ovat varatut juhlakäyttöön
(Room. 9: 21). Tottakai arkiastia on vähän pelkistetympi, mutta se on käytössä
osoittautunut hyväksi, luotettavaksi ja kestäväksi.
Meillä vammaisillakin on
taivasikävä ja Jumalan sanan
kaipuu niin kuin on ns. vammattomillakin. Raamattu

viseksi. Jumala on kaikkivaltias, ja juuri sellaisena hänen
ei tarvitse vartioida mustasukkaisesti omaa vaikutuspiiriään. Päinvastoin, hän
voi laajasti vetäytyä antaen
tilaa ihmisen vapaudelle. On
korostettava, että ihminen
kyllä voi Jumalan armon kehotuksella “nousta ja kävellä”. Ihminen voi vapaaehtoisesti vastata Jumalan antamaan kutsumukseen ja niin
päästää vapaaksi sielunsa
voimat. Ne myötävaikuttavat hänen päämääränsä toteutumiseen ja antavat ihmiselle syvän vakuutuksen
siitä, että hänen elämällään
on jumalallinen merkitys.
Nimenomaan sen johdosta, että ihminen ottaa
aktiivisesti osaa oman elämänsä suuntaamiseen, alussa mainitut ongelmat syntyvät. Ne sijaitsevat tasolla,
jota leimaa kysymys siitä,
vastustetaanko Jumalan antamaa kutsumusta, eivät pelkästään perheen asettamien

tavoitteiden toteuttamisen
tai toteuttamatta jättämisen
tasolla. Vain tällöin Jeesuksen, Rauhan ruhtinaan (Jes
9: 2), sanat ovat täysin käsitettävissä: “Luuletteko, että
olen tullut tuomaan maan
päälle rauhaa? En suinkaan,
vaan riitaa!” (Luuk. 12: 51).
Ja hän jatkaa vielä: “Tästedes saman perheen jäsenet
ovat eri puolta: viidestä on
kolme kahta, kaksi kolmea
vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika
isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä
ja miniä anoppinsa kanssa.”
(12: 52.53)
Tämä osoittaa, että ainoa
tie toteuttaa ihmisen vapauden merkitys on seurata
omaa kutsumustaan. Vaikka
joskus on myrskyjä, pitkällä
ajalla siitä voi syntyä vain
rauhaa ja iloa. Niin Jumala
palkitsee hänelle osoitetun
uskollisuuden.
ISÄ RUDOLF LARENZ

kertoo vammaisesta, joka
laskettiin katon läpi Jeesuksen luo (Luuk. 5: 18-19).
Hänkin oli varmasti jonkun
tiellä. Jeesusta huutavaa sokeata ihmiset komensivat
olemaan hiljaa (Luuk. 18:
35-39).
Tuttu kohtelu siis jo Jeesuksen aikana. Kaikki ovat
syntiä tehneet, mutta Jeesus
Kristus itse sanoo, ettei vammaisuus ole synnin seuraus.
Jumalan tekojen on määrä
tulla vammaisten kautta julki (Joh. 9:3). Vammaisuudesta eheytyminen ei ole se
ainoa Jumalan teko. Erilai-

Tomas Luis
de V
ictoria
Victoria

Requiem
Sielunmessu
renessanssiajalta

Katedraalikuoro
Ambitus & Juhana-herttuan sinkit
ja pasuunat
2.11. Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 19.00. Liput 5
euroa.

Lukijoilta/Kysy papilta

suus on rikkautta, joka on
meille ihmisille annettu,
että kunnioittaisimme ja arvostaisimme toisiamme ja
ylistäisimme Luojan antaman elämän sädehtivää ja
sointuvaa kauneutta kaikissa meissä.

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.

TIINA HOKKANEN-OJA
SÄHKÖPYÖRÄTUOLILLA
KULKEVA KRISTITTY
PYHÄN OLAVIN

Kirjoitukset tulee toimittaa kirjekuoressa Fidesin
toimitukseen tai sähköpostilla. Kuori merkitään
tunnuksella “mielipide”
tai “kysymys”, sähköposti
otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman
kirjoittajan nimeä eikä
niitä palauteta. Toimitus
varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

SEURAKUNNASTA

Svenskspråkig familjläger
15.-17.11 i Stella Maris
Vi förberedar julen, pysslar och jonglerar
jonglerar,,
samtalar och pratar
eemu har ställt
pratar.. Fader T
Teemu
upp. Jacintha lär ut jongleringen och jag
klipper och pysslar med alla intresserade.
Alla åldersgrupper från 0 till 100, ensamma eller med familj, är välkommna - minderåriga måste dock ta sina föräldrar med!
Anmälningar och förfrågningar: Steffi
Sannemann-Damström 0400-737361 eller
steffi.sannemann-damstrom@kolumbus.fi.

Thanksgiving Mass
Visit of the Statue of Our Lady of Fatima
R CHRIST (started in
In collaboration with the COUPLES FO
FOR
Finland in year 2000), the Filipino community is offering a
Mass of thanksgiving for the 13th anniversary of the visit of
the statue of Our Lady of Fatima in Finnish/Filipino homes,
where families prayed the Rosary together.
The Mass will be celebrated on Friday
Friday,, October 18
18, at
6:00 pm (18.00) in St. Henry’
Henry’ss Cathedral
Cathedral, Pyhän Henrikin
aukio 1.
Contact person: Lydia Padilla-Rinne
Padilla-Rinne, tel. 040-7551978.

Albertin palsta
että se on totta." (Kielikello
3/2002)
TUOT
A NOIN, niin jne. korUOTA
vataan nykynuorten kielessä usein kirosanoilla. Ne eivät enää ole varsinaisia kirosanoja vaan täytesanoja.
Kieli-ihmiset ovat sitä mieltä, että nuorille pitäisi huomauttaa liiallisesta kiroilusta, ettei voimasanojen teho
häviä, sillä niitäkin tarvitaan joskus. Liian laimea ilmaus tuntuisi teennäiseltä:
Voi itku, kun kirves lipesi
polveen! Jari Tammen kiro-

sanakirjassa esitellään tuhat
sanaa. Juhannustanssit-kirjasta niitä löytyy lähes 300.
Aluksi voimasanoja haettiin
uskonnosta suojelemaan
omaa minuutta esim. Jeesus,
piru ja helvetti. Kun niihin
liitettiin interjektio (kuten
voi), ilmaistiin suuttumusta
tai hämmästystä: Voi pyhä
Sylvi, kuinka Sairaan kauniissa maailmassa kiroillaan!
(Virke 2/2002)
E RINÄISISTÄ

INFO RMAA
TIO RMAATIO

johtuen eivät
Tikkurilan ortodoksisen kir-

KA
TKOKSIST
A
KATKOKSIST
TKOKSISTA

kon ovet auenneet syyskuun
22. päivänä messuun kokoontuneelle n. 40 katolilaisen ryhmälle. Mutta hätä ei
lue lakia: eräs nelivuotias
seurakuntalainen sai kirkon
lukitun portin auki ja isä
Marino T
revisini päätti,
Trevisini
että messu aurinkoisen ilman johdosta vietetään ulkona, kirkon pihassa. Erään
lähellä asuvan seurakuntalaisen kotoa käytiin noutamassa pöytä, valkoinen liina ja kaksi kynttilää, ja niin
messu pääsi alkamaan. Syksyisen viileä ilma taisi hie-

man lyhentää saarnaa, mutta pienimmätkin osanottajat
jaksoivat kunnialla loppuun
saakka. Lopuksi alttari jälleen kannettiin takaisin "siviiliin".
TOISAAL
TA JOSKUS ovet ovat
OISAALT
auki, mutta ihmisiä ei ole
paikalla. Kirkkojen oville
voitaisiin panna mainoslauseita. Tässä muutamia hyviksi havaittuja. Ilmainen
matka taivaaseen. Kokeile
meidän sunnuntaita, sillä ne
voittavat paikallis-pubin.
Onko unettomuutta, tule

kuuntelemaan saarnojamme! Sattuipa niinkin, että
lauluyhtyeen nimeltä Ylösnousemus piti esiintyä kirkossa. Lumimyrskyn takia
konsertti lykkääntyi. Kirkkoherra pani lapun ovelle:
Ylösnousemus siirretty myöhemmäksi. Luterilaisen kirkon ovella oli ilmoitus, jossa luki "Avoinna sunnuntaisin". Kilpaileva yritys mainosti: Avoinna myös sunnuntaisin.
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Ajassa
Hattulan
pyhiinvaellus
Hattulan vanhaan kirkkoon
on vaellettu vuodesta 1982
alkaen viettämään Pyhän
ristin ylentämisen juhlaa.
Hartauden päätteeksi osanottajat kantavat 3-4 hengen
ryhmissä vuorotellen suurta
puuristiä kirkon ympäri ja
rukoilevat ruusukkoa. Kun
tajuaa ristin kantamisen
symboliikkaa siitä tulee pyhiinvaelluksen luonnollinen
osa.
Ristin ylentämisen juhlan perinne on 300-luvulta.
Siinä suhteessa pyhiinvaelluksen juuret ovat syvemmällä kuin Köyliön pyhiinvaelluksen traditio. Mistään
keskinäisestä kilpailusta ei

tietenkään ole kyse, kummallekin on tilaa.
Hattulan pyhiinvaellus
sai alkunsa isä Martti Voutilaisen ja AC:n aloitteesta.
Käytännön järjestelyistä
ovat viime vuosina kantaneet vastuuta maallikkodominikaanit sekä Helsingin ja
Tampereen seurakunnat.
Vaellus aloitetaan Helsingissä messulla, jonka jälkeen matkataan bussilla
Hattulaan. Hartaus Hattulassa on yksinkertaisuudessaan juhlallinen. Osanottajia oli tänä vuonna kuutisenkymmentä pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta.
JAAKKO AIRAVA

Hattulan pyhiinvaellus keskiaikaiseen Pyhän ristin kirkkoon keräsi
tänä vuonna kuutisenkymmentä uskovaa eri seurakunnista. Kuvat:
Anneli Oula.

Christian Hellströmin muistolle
Helsingin hiippakunnan
diakoni, myös Virallisen lehden päätoimittajana työskennellyt Christian Hellström kuoli 11. syyskuuta
Helsingissä pitkään sairasteltuaan. Hän oli 69-vuotias,
syntynyt Helsingissä 12. kesäkuuta 1933.
Christian Hellström kirjoitti ylioppilaaksi 1950 Kulosaaren ruotsalaisesta yhteiskoulusta. Hänen laajasta
kielitaidostaan oli merkittävää apua pitkällä ja monipuolisella työuralla. Hän
osasi pohjoismaisten kielten
lisäksi englantia, saksaa,
ranskaa, italiaa ja latinaa.
Hän toimi kahteen eri
otteeseen Yhdysvaltain tiedotustoimiston kirjastossa
ensin 1950-luvulla kirjastoamanuenssina ja 1963-66
Amerikka-lehden päätoimittajana. Mainos TV-Reklam Ab:n tiedotuspäällikkö16 - Fides 11/2002

nä hän oli pari vuotta ja Salora Oy:n tiedotuspäällikkönä vuoden verran.
Virallisen Lehden - Officiella Tidningenin päätoimittajana Hellström toimi
vuodesta 1969 lähtien, kehittäen lehden sisältöä ja
esitystekniikkaa. Hänen toimikaudelleen Virallisessa
lehdessä osui myös monia
organisatorisia uudistuksia.
Kiinnostus katolista kirkkoa kohtaan heräsi hänessä
jo kouluvuosina aluksi uteliaisuutena ja kehittyi myöhemmin selväksi vakaumukseksi. Hellström kastettiin
katolilaiseksi 1951. Selitykseksi hän itse käytti ilmaisua,
että hän oli varttunut "epäkristillisessä kodissa", siis
kastamattomana.
Päätyönsä ohella Christian Hellström opiskeli jatkuvasti ja syvensi tietojaan kielissä, historiassa ja erityises-

ti teologiassa. Hänet vihittiin pysyväksi diakoniksi
1989. Eläkkeelle jäätyään
hän omistautui täysin kirkolliseen työhön toimialueenaan koko Helsingin hiippakunta ja erityisesti Suomen
ruotsinkieliset katolilaiset.
Hellströmin tunteneet arvostivat hänen tietämystään
ja harkittua puhettaan ja
hyvää kuuntelijaa, jolla oli
omaperäinen huumori.
Kielitaitonsa, asiantuntemuksensa ja yhteistyökykynsä ansiosta Christian Hellström oli suosittu lähettiläs
kansainvälisissä kirkollisissa
kokouksissa ja tapahtumissa.
Hänet palkittiin 1984 Suomen Leijonan ritarimerkillä
ja paavi Johannes Paavali II
myönsi hänelle 1986 Pyhän
Gregorius Suuren ritariristin
ja jäsenyyden. Sotilasarvoltaan Hellström oli vänrikki.
Christian Hellströmissä

Helsingin hiippakunta ja
kaikki hiippakuntalaiset
menettivät monialaisen,
nöyrän ja elämänmyönteisen palvelijan.
NIILO MOHELL
Diakoni Hellström siunattiin
haudan lepoon lauantaina 28.9.

Kiitos kun kunnioititte rakkaamme Christian Hellströmin muistoa ja otitte osaa suureen suruumme.
IRÈNE
MARIA JA VERONICA PERHEINEEN

Ett varmt tack till er alla som hedrat minnet av vår
käre Christian Hellström och deltagit i vår sorg.
IRÈNE
MARIA OCH VERONICA MED FAMILJ

