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Hyvä sota
Edessämme näyttää olevan sota. Jossakin päin
maailmaa väitetään kolmannen maailmanso
dan
maailmansodan
jo alkaneen. T
unnelmat
ainakin
siellä
jossakin
_Tunnelmat
jossakin_
ovat sen mukaiset.
Miksi tosiasiassa so
dat syttyvät? Onko syypääsodat
nä jokin ihmiseen sisäänrakennettu pahuus? V
ai
Vai
onko ennemminkin kyse jonkinlaisesta sosiaalisesta pakosta? En usko.
Ihminen on sinänsä, niin kuin jokaisen meistä
pitäisi tietää, hyvä, sillä “Jumala katsoi kaikkea,
mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää” (vrt. 1 Moos. 1: 31).
Sota sen sijaan on ihmisyyden tappio. Se ei ole
väline mihinkään hyvään. Hyvä Jumala kutsuu
meitä juuri rauhaan ja rakkauteen, ei sotaan. Pelkkä sotaan ajautuminenkin on merkki siitä, että
me ihmiset emme vastaa oikein tuohon Jumalan
kutsuun, vaikka se on kirjoitettu lähtemättömästi jokaiseen sydämeen.
Sotamme hyvyyden puolesta - sen “hyvän sodan” - voimme tavallaan katsoa menetetyksi, kun
aseellinen (hyökkäys)sota alkaa. Mitä siis avuksi?
Paaston aika antaa meille oivan itsetutkiskelun mahdollisuuden. Etsikäämme itsestämme ja
ympäristöstämme sitä, mikä on ihmisyytemme
arvoista ja Jumalan tahdon mukaista, ja sotikaamme sitä vastaan, mikä ei edistä iankaikkista tar
tar-koitustamme ja yhteistä hyvää.
Katukaamme syntejämme reilusti ja rehellisesti,
hyödyntäkäämme ripin sakramentin armoa ja käykäämme sitten puhtain sydämin toimiin rauhan
ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi tässä ja
nyt. Siitä alkaa hyvä sota.

Vuoden
2003
aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01
02
03
04
05
06
07

(1.1.)
(22.1.)
(12.2.)
(5.3.)
(26.3.)
(23.4.)
(21.5.)

15.1.
5.2.
26.2.
19.3.
9.4.
7.5.
4.6.

08
09
10
11
12
13
14

(23.7.)
(13.8.)
(10.9.)
(1.10.)
(22.10.)
(12.11.)
(3.12.)

6.8.
27.8.
24.9.
15.10.
5.11.
26.11.
17.12.

Katolisen
tiedotuskeskuksen
johtokunta
uudistui
hieman
Suuresti arvostettu ja jo pitkään Fidesiä kirjoituksillaan
avustanut Märta Aminoff
siirtyi “eläkkeelle” Katolisen
tiedotuskeskuksen johtokunnasta helmikuussa. Hänen tilalleen Helsingin piisróbel SCJ on niWróbel
pa Józef W
mittänyt Katekeettisen keskuksen opetuskoordinaattori
Irene Alvarezin
Alvarezin.
Kiitämme sydämellisesti
Märta Aminoffia hänen panoksestaan hiippakunnan ja
erityisesti Fidesin hyväksi!
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Uutisia

Pyhän isän neljästöista ensyklika
ilmestynee lähiviikkoina
Vatikaanissa työskentelevät
lähteet ovat vahvistaneet,
että paavi Johannes Paavali II on pian julkaisemassa
pontifikaattinsa neljännentoista kiertokirjeen. Ensyklikan aiheena on eukaristia.
Sen uskotaan sisältävän teologisen katsauksen, joka
vahvistaa ja selittää kirkon
perinteistä opetusta Kristuksen todellisesta läsnäolosta
pyhitetyissä ehtoollisaineissa, sekä pastoraalisia näkökulmia eukaristian oikeasta
arvostamisesta.
Kiertokirjeen kanssa samanaikaisesti, tai ainakin
pian sen ilmestymisen jälkeen, on tulossa myös kaksi
Vatikaanin kongregaatioiden eukaristiaa käsittelevää
ohjetta. Uskonopin kongregaation sekä liturgia- ja
sakramenttijärjestyksen
kongregaation dokumenteissa annettaneen selkeitä

määräyksiä eukaristian kunnioittamisen sopivista tavoista sekä kiellettäneen
myös virheitä, joita joissakin
päin maailmaa esiintyy erityisesti pyhän messun vietossa.
Pyhän isän kiertokirjeen
sisällön uskotaan osaksi heijastavan niitä ajatuksia, joita paavi esitteli yleisaudiensseillaan riemuvuoden 2000
aikana.
Paavin aikaisemmat kietokirjeet ovat seuraavat:
1. Redemptor Hominis
(4.3.1979) paaviutensa aluksi
2. Dives in Misericordia
(30.11.1980) Jumalan laupeudesta

3. Laborem Exercens
(14.9.1981) ihmisen työstä
Rerum Novarum -kiertokirjeen yhdeksäntenäkymmenentenä vuotena
4. Slavorum Apostoli
(2.6.1985) pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen yhdentoista vuosisadan takaisen
evankeliointityön muistoksi
ivifican5. Dominum et V
Vivificantem (18.5.1986) Pyhästä
Hengestä kirkon ja maailman elämässä
6. Redemptoris Mater
(25.3.1987) autuaasta Neitsyt Mariasta vaeltavan kirkon elämässä
7. Sollicitudo Rei Socialis
(30.12.1987) Populorum
Progressio -kiertokirjeen
kahdentenakymmenentenä
vuotena

Vatikandokument om New Age
Vatikanen svarar på New Age-filosofins tal om V
attumannens tidevarv att
Vattumannens
det bara är Kristus som kan ge levande vatten.
I ett nytt dokument, som
presenterades 3 februari,
bemötte Vatikanen den
blandning av livsåskådning
och kommers som exploderade i USA på 1980-talet
sedan spritts till hela världen
med en blandning av österländsk reinkarnation, healing och magiska krafter hos
olika stenarter och pyramider. Ärkebiskop Michael
Fitzgerald är ordförande för
Vatikanens råd för interreligiös dialog. Han föredrar det
levande vatten som Kristus
erbjuder framför Vattumannens tidsålder.
“Den nya tidsålder som
uttrycket New Age syftar på
är Vattumannens tidsålder.
Det är en astrologisk tanke
enligt vilken fiskarnas tidsålder, som var Kristi tidsålder,
har utvecklats och nu har vi
kommit fram till Vattumannens tidsålder, där allt är mer
flytande, inte lika stelt som
i kristendomen, och allt bygger på harmoni, på att människan är en del av skapelsen och kosmos. Vårt dokument påminner om att Jesus
Kristus erbjuder levande vatten. Ett kapitel tar upp mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Kvinnan

törstar efter att veta mer, och
Kristus säger till henne: “Om
du visste vad Gud har att ge
och vem det är som säger till
dig: Ge mig någto att dricka,
då skulle du ha bett honom,
och han skulle ha gett dig
levande vatten” (Joh 4:10).
Det betyder att en kristen
människa finner ett fullödigt
andligt liv i Kristus och behöver inte söka efter det någon annan stans.”
“New Age är ett postmodernt fenomen, ett slags brist
på förtroende för strukturer.
Det är ett slags nebulosa där
var och en kan välja det som
passar. Det finns en tendens
att var och en skapar sin
egen religion. I New Age
talas det visserligen mycket
om harmoni med alla, men
där finns också en stark individualism: det är ‘jag’ som
gör det ena eller andra, det
är ‘jag’ som bygger... I kristendomen handlar det tvärtom om att ta emot något
från Gud, att genom Kristus
ta emot Herrens nåd. Denna nåd som vi tar emot leder oss till att tjäna vår nästa.”
Den franske kardinalen
Paul Poupard är ordförande
för Vatikanens kulturråd.

Han tar vår tids människors
andliga törst på stort allvar.
“Kyrkan måste hjälpa vår
tids människor att återupptäcka den personliga dimensionen av frälsningen, att
man räddas genom att möta
Kristus, som är sann Gud
och sann människa, genom
att möta Kristus som erbjuder levande vatten. Idag
finns det en djup törst, en
äkta törst, en nästan desperat törst. Många människor
i vår tid är sökande, de törstar efter Gud, människans
hjärta törstar efter ett äkta
levande vatten. Kyrkan behöver bara peka på detta levande vatten som rinner upp
ur Kristi genomborrade hjärta på korset. Därför är det
viktigt att förmedla en syn
på den kristna tron som
handlar om ett påtagligt
möte och inte bara om abstrakt ideologi. Man måste
uppleva Kristus, finna
honom i Guds Ord och möta
honom i sakramenten, i eukaristins nåd och i den kristna gemenskapen.”
KATT/VATIKANRADION

8. Redemptoris Missio
(7.12.1990) kirkon lähetystehtävän pysyvästä merkityksestä

11. Evangelium V
Vitae
itae
(25.3.1995) ihmiselämän
arvokkuudesta ja loukkaamattomuudesta

9. Centesimus Annus
(1.5.1991) Rerum Novarum
-kiertokirjeen sadantena
vuotena

12. Ut Unum Sint
(25.5.1995) sitoutumisesta
ekumeniaan

10. Veritatis Splendor
(6.8.1993) joistakin perustavanlaatuisista kirkon moraaliopetuksen kysymyksistä

13. Fides et Ratio
(14.9.1998) uskon ja järjen
suhteesta
KATT/CWN/KATH.NET

Pyhä isä, piispainkokoukset
ja lukemattomat tahot
yksimielisiä:

Irakin tilanteen
ratkettava
rauhanomaisesti
Paavi Johannes Paavali II
on toistuvasti osoittanut
huolensa Irakin kriisin mahdollisesta syvenemisestä.
Helmikuussa pitämissään
puheissa hän on pyytänyt uskovia “sekä rukoilemaan
rauhan puolesta että välittämään rauhan evankeliumia”, jotta sodan tuhoilta
voitaisiin välttyä. Samoihin
aikoihin pyhän isän erityisedustaja, kardinaali Roger Etchegaray
Etchegaray, kävi vierailulla Irakissa, jossa hän tapasi maan johtoa ja tutustui
paikallisiin oloihin.
Helmikuun puolivälissä
Irakin varapääministeri Tariq Aziz puolestaan vieraili
Vatikaanissa. Vierailullaan
hän tapasi paavin lisäksi
mm. Vatikaanin valtiosih-

teerin, kardinaali Angelo
danon
Sodanon
danon, sekä arkkipiispa
So
Jean-Louis T
auranin
Tauranin
auranin.
Keskusteluissa käytiin
läpi monia kriisiin liittyviä
kysymyksiä sekä mm. siitä
seuraavien mahdollisten humanitääristen ongelmien
uhkaa. Irak on jo pitkään
ollut kauppasaarrossa, jota
monet tahot arvostelevat,
koska sen vaikutukset kohdistuvat ensi sijassa maan
vähäosaisiin.
Vierailunsa päätteeksi
Aziz, joka itse on kaldealaiskatolilainen, kävi rukoilemassa Assisissa pyhän Franciscus Assisilaisen haudalla.
KATT/VIS/KATH.NET

Helsingin hiippakunnan
pastoraalineuvosto
kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa Helsingissä lauantaina 30. elokuuta 2003. Jäsenille
lähetetään erillinen kutsu.
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Vatikaanin
vuosikirja
julkaistiin
Vatikaanin valtiosihteeri,
dano
kardinaali Angelo So
Sodano
luovutti yhdessä arkkipiispa
Leonardo Sandrin ja muiden yleismaailmallisen kirkon kalenterin toimittajien
kanssa helmikuun 8. päivänä ensimmäisen painosta
tulleen kappaleen Paavillista vuosikirjaa paavi Johannes Paavali II
II:lle. Kirjan italiankielinen nimi on ”Annuario Pontificio 2003”. Kirjan julkaisemista seurasi
joukko kirkon tilastoja.
Kastettujen katolilaisten
määrä on 23 vuodessa noussut 757 miljoonasta miljardiin ja 61 miljoonaan (vuonna 2001). Suurin kasvu on
tapahtunut Afrikassa, jossa
katolilaisten määrä on kasvanut 148 prosentilla. Euroopassa sen sijaan numerot
ovat pysyneet ennallaan.
Pastoraalisessa työssä kirkolla on yli neljä miljoonaa
uskovaa: 4.649 piispaa,
405.067 pappia (näistä hiippakuntapappeja 266.448),

29.204 pysyvää diakonia,
54.970 muuta miessääntökuntalaista. Naissääntökuntalaisia on 792.317, lisäksi
on 51.973 kontemplatiivista nunnaa. Sekulaari-insituuttien jäseniä on 31.512,
lähetystyötä tekee 139.078
maallikkoa, ja katekeettoja
on 2.813.252.
Sääntökuntapappien
määrä väheni vuodessa
(2001) vajaalla seitsemälläsadalla, kun taas vastaavasti
hiippakuntapappien määrä
kasvoi 667:lla. Pappiskandidaattien määrä samalla
110.583:sta 112.244:aan.
Piispoiksi vihittiin 158 pappia.
Viime vuonna Pyhä istuin solmi diplomaattisuhteet Qatarin kanssa. Näin
yhteensä 175 valtiolla on
diplomaattisuhteet Pyhän
istuimen kanssa.
KATT/VIS

Europas katolska biskopar:

EU:s författning
bör erkänna
religionens roll
I diskussionen om Europas
framtida författning påpekar
Europas katolska biskopar
att det är bra att författningen talar om vilka värden
som förenar Europa, men att
värden är alltid en följd av
en tro eller livsåskådning.
Därför bör författningen erkänna den religiösa trons
roll som inspiration.
Presidiet för den europeiska konventionen offentliggjorde 6 februari ett utkast
till de första 16 artiklarna i
EU:s framtida författning.
Utkastet är nu ute på remiss
till 17 februari. Ett katolskt
svar kommer nu från kommissionen för de europeiska
biskopskonferenserna
(COMECE).
Biskoparna hoppas att
författningen skall “erkänna
den roll som religiös tro spe-

lar som källa till och grund
för våra gemensamma europeiska värden.” De hoppas
också att författningen skall
ta upp frågan om kyrkors och
samfunds juridiska ställning
i EU och i de enskilda länderna. I utkastets andra artikel nämns en kort lista på
grundläggande europeiska
värden som anses så viktiga
att EU kan tillgripa sanktioner om ett medlemsland bryter mot ett av dessa värden.
Men, påpekar utkastet,
“det betyder inte att författningen inte kan lägga till en
mer detaljerad beskrivning
av vad som utgör unionens
etik i andra delar av texten,
t ex i förordet, i artikel 3 om
unionens grundläggande
mål, och i listan på grundläggande rättigheter.”
KATT/VATIKANRADION

Raamatun tekstejä jo
2.303 kielellä

Polvikommuuniota
ei saa kieltää
Vatikaanin liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio on talvella ottanut
selvän kannan esiintyneisiin
epäilyihin siitä, voiko kommuuniota varten polvistuneelta uskovalta evätä mahdollisuuden kommuunion
vastaanottamiseen. Kongregaatio otti virallisessa vastauksessaan esitettyyn kysymykseen yksiselitteisen kielteisen kannan. Sen mukaan
pyhän kommuunion jakamatta jättäminen on "uskovan oikeuksien loukkaus",
sillä kirkkolain mukaan uskovilla juuri on oikeus tulla
paimentensa avulla osallisiksi kirkon hengellisistä antimista, erityisesti Jumalan sanasta ja sakramenteista. Lisäksi heiltä ei saa evätä
sakramentteja, mikäli he
pyytävät niitä soveliaasti,
ovat kelvolliset ottamaan ne
vastaan eikä mikään (kirkko-)oikeudellinen tekijä estä
heitä näin tekemästä.
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Kongregaation mukaan
on lisäksi kiellettyä messun
aikana evätä kommuunion
vastaanottaminen uskovalta, paitsi sellaisissa tapauksissa, että kommuunion antaminen loukkaisi muita uskovia. Tällä tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ovat vakavan synnin tilassa, heresiassa tai skismassa.
"Ei ole koskaan sallittua
evätä pyhä kommuunio uskovalta, joka haluaa ottaa
sen vastaan polvistuneena",
liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio toteaa. Kysymyksessä on nimittäin "vuosisatoja vanha traditio", se ilmentää "erityisen
selkeällä tavalla palvovaa
asennetta, joka sopii erinomaisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen todellisen
substantiaalisen läsnäolon
osoittamiseen". Kongregaatio ilmoitti vastauksensa lopussa ottavansa asian jatkossa erityisen tarkkaan seurantaan.
KATT/KATH.NET

Saksan Raamattu-seura
(Deutsche Bibelgesellschaft)
antoi helmikuun alkupuolella tiedotteen, jonka mukaan
Raamatun osia on käännetty tällä hetkellä kahdelletuhannelle kolmellesadallekolmelle kielelle. Näin arvioiden mukaan kristinuskon
"pyhiä tekstejä" voi lukea jo
useammalla kuin yhdellä

kolmasosalla maailman kielistä. Asiantuntijat ilmoittavat elävien kielten lukumääräksi n. 6.500.
Raamattu on maailman
käännetyin kirja. Raamattuseurojen maailmanliitto valvoo tällä hetkellä yli kuuttasataa käännöstä. Vanha ja
Uusi Testamentti on yhdessä käännetty 405 kielelle,

Mera
eremiter i
världen
Allt flera människor väljer
att leva som eremiter. Enligt
en rapport i La Civilta Cattolica finns det globalt
20.000 män och kvinnor
som lever ett till Gud invigt
liv i självvald ensamhet. Redan i Italien finns de 1000
nya eremiter. Statliga undersökningar i Tyskland, Frankrike och USA har visat att
hälften av eremiterna är
kvinnor. De flesta av dem
har akademisk utbildning,
medelåldern ligger mellan
50 och 60 år.
Det mest förvånande i
undersökningsresultaten visade sig gälla boplatsen. Bara
2% av dem levde i den fria
naturen, fjärran från civilisationen. De flesta nya eremiterna levde i städer. Då ett
yrkesarbete strider mot deras kontemplativa livsstil,
lever många av dem i
mycket knappa omständigheter, även om flere har
en liten pension från ett tidigare arbetsförhållande. De
nya eremiterna är i allmänhet lekmän. Men i ökande
grad finns där också före detta ordensfolk som lämnat
sina samfund för att i ensamhet söka en annan
religiös livsform.
KATT/KO

mikä on 13 enemmän kuin
vuosi sitten. Koko Uusi Testamentti puolestaan on olemassa jo 1.034 kielellä.
KATT/KATH.NET

Tarkennus
Jean V
anierin suomeksi saatavista kirjoisVanierin
ta. Fidesin 2/2003 artikkelissa mainitut Sinapinsiemen ry:n kirjat ovat lähes ja kokonaan loppuunmyydyt. Sitä vastoin Katekeettinen keskus on julkaissut 2002 Vanierin kirjan “Minä kohtaan Jeesuksen”, jota on saavissa Lucia-puodista ja joistain seurakunnista.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jean Vanier: Minä kohtaan Jeesuksen, Katekeettinen keskus 2003, 208 sivua, 15 euroa
(postikulut 3,60).
Kirja on selkokielinen, syvällinen ja harras pelastushistoria, joka avaa näkymiä Raamattuun, kirkon elämään ja kristityn arkeen. Jokaisella aukemalla on pikkusisaren piirros ja viereisellä sivulla Vanierin teksti.
Arkki-yhteisöissä käytetään kirjaa paljon esim. iltarukouksen yhteydessä, johon se
sopii erittäin hyvin myös tavallisissa perheissä. Kirja toimii myös rikkaana mietiskelykirjana nuorille ja aikuisille. Erinomaista paastoajan lukemista!
Kirja saatavissa Lucia-puodista, Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095, Email: lucia-puoti@co.inet.fi, kotisivut: www.katekeettinenkeskus.fi/Lucia-puoti.

Oremus

J

umala, maailmankaikkeuden Luoja,
sinun ohjauksessasi ovat historian vaiheet ja vuosisadat.
Kuule hartaat rukouksemme ja anna rauha meidän ajallemme,
jotta alati ylistäisimme sinun laupeuttasi
ja iloitsisimme sinun avustasi.
MESSUKIRJASTA

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

Helmikuu
Että kaikki kristityt tuntisivat niiden kansojen ahdingon, jotka yhä kärsivät nälästä ja janosta, ja osoittaisivat veljiään kohtaan entistä suurempaa solidaarisuutta.
Että kirkko Malesiassa, Singaporessa ja Bruneissa
pysyisi uskollisena omalle vaativalle evankelioimistehtävälleen avoimessa kanssakäymisessä muiden uskontojen seuraajien kanssa.

Maaliskuu
Että koko Jumalan kansa ja sen paimenet ymmärtäisivät entistä selkeämmin parannuksen sakramentin,
Jumalan rakkauden täyttämän armolahjan tärkeyden.
Että Afrikan paikalliskirkot, nykyisessä vaikeassa
tilanteessa, tuntisivat evankeliumin johdonmukaisen
ja rohkean levittämisen tärkeyden.

Böneapostolatet
Vi ber ...

Februari
Att alla kristna skall ha medkänsla för människor i
svåra förhållanden, för människor som fortfarande lider av hunger och törst, och visa allt större solidaritet
med sina bröder.
Att kyrkan i Malaysia, Singapore och Brunei skall
förbli trogen sin egen krävande evangeliseringsuppgift i en öppen dialog med representanter för andra
religioner.

Mars
Att hela Guds folk och dess herdar allt bättre skall
förstå vikten av botens sakrament, Guds kärleksfulla
nådegåva.
Att lokalkyrkorna i Afrika, i den svåra situation de
befinner sig i nu, skall känna hur viktigt det är att
konsekvent och utan rädsla sprida evangeliet.
Cimabue: Madonna valtaistuimella, Galleria degli Uffizi, Firenze. Christus Rex, Inc.

Rakkaus
alkaa kotoa.
K ALKUTAN

ÄITI

T ERESA

Sunnuntait ja velvoittavat
juhlapyhät

Förbön för de sjuka

2.3. kirkkovuo
den 8. sunnuntai (IV)
kirkkovuoden
1L
Hoos. 2: 16, 17b, 21-22
Ps.
103: 1-2, 3-4, 8+10, 12-13. Ks 8a
2L
2 Kor. 3: 1b-6
Ev.
Mark. 2: 18-22

Herre, vi ber dig om barmhärtighet för alla sjuka, du som skapat både kropp
och själ, du som så underbart byggde människan. Du är hela mänsklighetens
Herre och Räddare, du som av kärlek till oss vill skapa fred och visa oss
mildhet.

5.3. ke tuhkakeskiviikko (IV)
1L
Joel 2: 12-18
Ps.
51: 3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. Ks vrt. 3
2L
2 Kor. 5: 20 - 6: 2
Ev.
Matt. 6: 1-6, 16-18
[Paasto- ja abstinenssipäivä]

Skynda de sjuka till hjälp. Ge dem läkedom och hälsa. Befall över plågan.
Upprätta de slagna.

9.3. paaston 1. sunnuntai (I)
1L
1 Moos 9: 8-15
Ps.
25: 4-5ab, 6+7cd, 8-9. Ks 10
2L
1 Piet. 3: 18-22
Ev.
Mark. 1: 12-15

Du är all trösts Gud, ge lindring åt alla som lider och låt deras själar och
kroppar erfara din allsmäktiga verkan. Gör detta för din äras skull. Dig tillhör starkheten och lovet evinnerligen. Amen.
SERAPION (D.358)
UR SKE DIN VILJA

16.3. paaston 2. sunnuntai (II)
1L
1 Moos. 22: 1-2, 9-13, 15-18
Ps.
116: 10+15, 16-17, 18-19. Ks 9
2L
Room. 8: 31b-34
Ev.
Mark. 9: 2-10
[Ensi keskiviikkona 19.3. on velvoittava juhlapyhä.]
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Pyhimys
Autuaan Ursula Ledochowskan seurassa

XII pyyntö: Valoisa mieli
Eräs huomattavimmista sisäistä elämää käsittelevistä
kirjailijoista kirjoittaa, että
pysyvästi valoisa mieli on
suurinta katumusta. Se on
totta, koska ihminen tarvitsee paljon tahdonvoimaa,
itsensä voittamista ja kieltämistä ollakseen pysyvästi vaikeuksista, mielipahasta,
epäonnistumisista, huolista,
sairauksista ja kärsimyksistä
huolimatta - aina iloinen,
valoisa, aurinkoinen ja rauhallinen! Omalla tavallaan
tuo valoisa mieli ja sielun autuus on mitä oivallisin apu
itsensä työstämisessä, se on
ihmiselle samaa kuin aurinko maalle. Niin kuin auringon säteiden vaikutuksesta
kehittyvät kukat ja kypsyvät
hedelmät, samalla lailla iloisessa ja aurinkoisessa ihmisessä kehittyy ihmeellinen
pyhyyden kukka, joka kantaa monenlaista hyvyyden
hedelmää.
Aurinko taivaalla ja aurinkoinen ihminen maan
päällä - kuinka paljon ne
antavatkaan iloa maailmalle, kuinka paljon ne tuottavatkaan ihmisille siunausta
ja sydämille lohtua!
Ehkä kaikkein suurin lähimmäisenrakkauden teko
on mielen pysyvä aurinkoisuus, josta lähtee kaikkialle
ympärille kirkkaita ja lämpimiä säteitä. Tällainen aurinkoinen ihminen kulkee aivan hiljaa kuin pieni auringonsäde, ehkä murehtien tekemänsä hyvän vähyyttä,
tietämättä kuitenkaan,
kuinka paljon hänen aurinkoisuutensa on nostattanut
kirkkaita hymyjä suupieliin,
kuinka monta sydäntä hän
on täyttänyt ilon balsamilla, kuinka usein hän on lämmittänyt kylmiä ja välinpitämättömiä sydämiä, kuinka
paljon ajanut pois epäluulon
ja jopa epätoivon pilviä,
kuinka paljon hän onkaan
tietämättään kylvänyt onnea ympärilleen! Sielu itse
ei sitä tiedä, mutta Jumala
tietää ja lukee sen ansioksi
onnen, jonka tämä antaa
muille.
Sielulta vaaditaan myös
paljon lujuutta, jottei tätä
hyvää tuulta voisi mikään
karkottaa pois. Ei ole helppoa olla “aurinkoinen”, kun
huolet vaivaavat, kun ihmiset kiusaavat ja koettelevat,
kun töiden vyöry ei jätä
meille hetkenkään rauhaa,
kun sairaus kalvaa ruumiimme voimia ja kun ruumiillinen sekä moraalinen kipu
meitä koettelee, kun ihminen vaipuu ristin painosta
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maahan! Se ei ole helppoa!
Ja vain Jumalan tahdon mukainen ihminen, Jumalan
tahdosta ja hänen kirkastamistaan alueista autuuttaan
etsivä ihminen, pystyy kaikesta huolimatta säilyttämään itsessään sen pyhän
hyvän mielen, tuon kirkkaan ja aurinkoisen Jumalan
autuuden.
Lapseni, jos olet tullut
luostariin etsiäksesi Jumalaa,
sinun tulee myös löytää autuutesi luostarista, koska
täällä sinulla on autuuden
lähde: sinulla on Jeesus tabernaakkelissa ja päivittäisessä pyhässä kommuuniossa , ja Jumalan tahto ympäröi sinua. Mitä vielä tarvitset saavuttaaksesi autuuden?
Ja jos tämän luostarielämän
autuuden tunnustat ja ymmärrät, olet myös väistämättä onnellinen ja tämä Jumalan ulkoisista olosuhteista
riippumaton autuus loistaa
ja hehkuu lämpöä ulospäin
- näin sinusta tulee “aurinkoinen”.
Rakasta Jeesusta, rakasta häntä ristillä, rakasta häntä tabernaakkelissa, rakasta
häntä Jumalan tahdossa,
niin olet aina onnellinen, ja
tämä autuus muuttaa sinut
auringoksi muille, jopa auringoksi Jeesukselle, jota tabernaakkelissa ympäröivät
välinpitämättömyys, viileys
ja pimeys. Eikö tämä olekin
ihmeellinen tehtävä?
Ja muista vielä tämä: aurinkoinen sielu on itsessään
apostoli - se toteuttaa apostolaattiaan tietämättään ja
johdattaa Jumalan luo, koska se sanoo ihmisille sanattomasti kirkkaalla hymyllään, että on hyvä, oikein
hyvä, palvella Jumalaa ja
että Jumalan palveleminen
antaa autuuden ja rauhan,
jollaisia maailma ei voi antaa. Olisinpa auringon säde,
oi Herra, kaikille lohtua ja
autuutta toisin, kirkkauttasi
ja hyvyyttäsi soisin, kuin
hymynäsi sun, oi aikojen
Herra.
Olkaa siis aurinkoisia,
lapseni, valoisia ja iloisia,
niin ilahdutatte Jumalan sydäntä ja olette iloksi ylisisarillenne, sisarillenne ja kaikille, joiden kanssa olette
tekemisissä; ja mikä tärkeintä, täytätte halukkaasti ja
iloisesti Jumalan tahdon,
joka - kuten pyhä Paavali
sanoo - on teidän pyhityksenne. “Jumalan tahto on,
että te pyhitytte.” Kulkekaa
siis aina iloisina, hyvillä mielin, aurinkoisina ja luottaen
ylöspäin Jumalan luo!

Pyhiinvaellus
pyhäksijulistamiseen
Keväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas Ursula
Ledóchowska julistetaan pyhäksi!
Kaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen pe
16.5. - ti 20.5.
Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupalan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Ursuliinisisaret, sr
sr.. Barbara, 09-636609.

Kuvakollaasi: Raija Markkula

In memoriam:

Sr. Celeste O.Ss.S.
7.1.1977 - 7.2.2003
Meille kaikille rakas nuori meksikolainen sisar Celeste on kuollut
vaikean sairauden murtamana Englannissa.
Hän tuli Suomeen, T
urkuun, marraskuussa 1997. Luonteeltaan hän
Turkuun,
oli sydämellinen ja elämänmyönteinen. Suomesta hän siirtyi Roomaan huhtikuussa 2000.
Tuona vuonna hän antoi ikuiset lupaukset Roomassa, samalla yhteydessä, kun vietettiin pyhän vuo
den juhlaa ja äiti Elisabeth julisvuoden
tettiin autuaaksi.
Me kaikki sisaret pyydämme muistamaan häntä rukouksissa.
BIRGITTALAISSISARET

Paimenelta

Paastokäsky
Paaston aika alkaa pian!
Pian aloitamme paaston ajan. V
arsinaisen paastokirjeen sisälVarsinaisen
tönä on selvittää tämän kirkkovuo
den ajan hengellistä ulotkirkkovuoden
tuvuutta. Tällä kirjeellä haluan muistuttaa meitä kaikkia paastonajan velvollisuuksista, jotka koskevat katolilaisia kaikkialla maailmassa.
Paaston aika on pyhää valmistautumisen aikaa Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa varten. Se alkaa tuhkakeskiviikkona ja jatkuu aina palmusunnuntaihin saakka. Pyhällä viikolla muistamme jo Jeesuksen Kristuksen kärsimystä
ja kuolemaa.
Tietyt hartaat tavat ovat leimanneet paastonaikaa koko katolisessa kirkossa monien vuosisatojen ajan. T
uhkakeskiviikTuhkakeskiviikkona pappi sirottelee tuhkaa päällemme katumuksen merkiksi. Sinä päivänä, samoin kuin pitkänäperjantaina olemme velvolliset paastoamaan ja pidättäytymään lihan syömisestä. V
oimVoimme lukea kirkkolaista: “Liharuokien syömisestä ... on pidättäydyttävä vuo
den jokaisena perjantaina, paitsi silloin, kun
vuoden
perjantaiksi osuu jokin juhlapyhä. Lisäksi tuhkakeskiviikkona
ja pitkänäperjantaina on sekä pidättäydyttävä liharuoista että
paastottava.” (CIC 1251)
Kirkko siis oodottaa
dottaa meiltä, että tuhkakeskiviikkona ja pitkänäperjantaina lihan syömisestä pidättäytymisen lisäksi myös
vähennämme ruoka-annoksemme kokonaismäärää. Kirkkolaissa sanotaan myös, keitä tämä määräys koskee: “Lihasta pidättäytymisen määräys velvoittaa kaikkia, jotka ovat päättäneet
neljännentoista elinvuotensa. Paastovelvollisuus koskee kaikkia täysikäisiä aina kuudennenkymmenennen elinvuo
den alelinvuoden
kuun.” (CIC 1252)
Koko paastonaika on samalla myös katumuksen aikaa. Kirkkolaissa muistutetaan katumusharjoitusten tarkoituksesta ja si-

sällöstä: “Jumalan lain nojalla kaikki uskovat ovat velvollisia,
kukin omalla tavallaan, harjoittamaan katumusta. Jotta kuitenkin kaikki liittyisivät yhteen jonkin tietyn katumuksen huomioimisen kautta, määrätään katumuspäiviä, jolloin uskovat
omistautuvat erityisellä tavalla rukoukseen, suorittavat hurskaita ja karitatiivisia tekoja sekä kieltävät itsensä hoitamalla
omat velvollisuutensa entistäkin uskollisemmin. ...” (CIC
1249)
Näiden paastonajan toimien tarkoituksena on johdattaa meidät hengelliseen uudistumiseen ja sovintoon Jumalan kanssa.
Tavallisesti ihminen, joka on tehnyt kuolemansynnin, voi sovittaa itsensä Jumalan kanssa vain kasteen ja ripin sakramenteissa. Kirkko velvoittaa meidät toisessa kirkon käskyssä ripittäytymään vähintään kerran vuo
dessa (vrt. Katolisen kirkon
vuodessa
katekismus, nr
nr.. 2042). Juuri paastonaika on sopiva ajanjakso
tämän velvollisuuden täyttämiseen. Emme saa kuitenkaan
unohtaa, että kirkko kannustaa meitä samalla tiheään ripittäytymiseen (vrt. esim. Johannes Paavali II, Reconciliatio et
Paenitentia. Rooma 1984). Rippi kerran vuo
dessa on vain ehvuodessa
doton vähimmäisvaatimus.
Rakkaat sisaret ja veljet! Älkäämme pitäkö näitä velvoitteita liian suurena taakkana, vaan Jumalan lahjana. Hän antaa meille jälleen kerran mahdollisuuden uudistaa uskonnollisen elämämme sekä syventää yhteytemme Hänen ja kirkon
kanssa. Se on Jumalan kutsu, jotta valmistautuisimme hyvin
pääsiäistä varten.
Kaikille teille annan paastonajaksi laupiaan Jumalan siunauksen, Isän + ja Pojan + ja Pyhän Hengen + nimeen.
PIISPANNE
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ

Fastemandat
Fastan börjar snart!
Snart börjar vi fastetiden. Fastebrevets egentliga mening är
att redogöra för tidsperio
dens andliga dimension. Med detta
tidsperiodens
brev vill jag påminna oss alla om fastetidens förpliktelser vilka gäller katoliker i hela världen.
Fastetiden är en helig förberedelse inför Jesus Kristus uppståndelsefest. Den börjar på askonsdagen och fortsätter till palmsöndagen. Under heliga veckan påminner vi oss redan om Jesu
lidande och död.
Vissa fromma traditioner har under århundradens lopp
stämplat fastetiden i hela den katolska kyrkan. På askdonsdagen strör prästen på oss aska som tecken på botgöring. På
denna dag såsom också på långfredagen är vi förpliktade att
fasta och avstå från kött. V
Vii kan läsa i kyrkolagen: “Abstinens
från kötträtter [...] är att beaktas alla fredagar under kyrkoåret, då en fest inte infaller på fredagen. Abstinens och fasta
måste beaktas på askonsdagen och på långfredagen” (CIC
1251).
Kyrkan väntar sig att vi på askonsdagen och långfredagen
avstår från kött och att vi dessutom äter mindre. I kyrkolagen
sägs det också vem detta gäller “Att avstå från kött förpliktar
alla som fyllt fjorton år
år.. Fastan gäller alla fullvuxna tills de
fyllt sextio år
.” (CIC 1249)
år.”
Fastetiden är samtidigt också botgöringens tid. I kyrkolagen påminns vi om botövningarnas mening och innehåll: “På
grund av den go
domliga lagen är lla troende förpliktigade, var
godomliga
och en på sitt sätt, att göra bot. För att kunna observera boten

gemensam föreskrivs botdagar
botdagar,, då de troende ägnar sig på ett
särskilt sätt åt bönen, åt fromma och karitativa gärningar samt
uppoffrar sig själva med en ännu trognare hängivenhet i de
egna förplikterser
...” (CIC 1249).
förplikterser...”
Meningen med dessa åtgärder under fastetiden är att leda
oss till livsförnyselse och till försoning med Gud. V
anligen
Vanligen
när en människa har begått en dödssynd kan denna försona sig
med Gud genom dopet och biktens sakrament. I kyrkans andra order förpliktar oss kyrkan att bikta oss åtminstone en gång
om året (jämför Katolska kyrkans katekes, nr
nr.. 2042). Just fastetiden är en lämplig tidpunkt att fullgöra denna plikt. V
Vii får
dock inte glömma att kyrkan rekommenderar att vi biktar oss
ofta (jämför t.ex. Johannes Paulus II, Reconciliatio et Paenitentia. Rom 1984). Bikt en gång om året är ett absolut minimikrav
mikrav..
Kära systrar och brödrar! Låt oss inte anse dessa förpliktelser vara för tunga bördor
bördor,, utan anse dem vara Guds gåva. Han
ger oss än en gång en möjlighet att förnya vårt själsliv samt
fördjupa vårt förhållande till Honom och hans kyrka. Det är
Guds inbjudan så att vi förbereder oss bättre inför påsken.
Jag önskar er vår barmhärtige Guds välsignelse, i Faderns +
och Sonens + och den Helige Andens + namn.
ER BISKOP
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
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Kalenteri
Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. 096824040, 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.

Informaatiokurssi
Helsingissä
10.3. Synti, parannuksen sakramentti, sairaiden voitelu (230248, 170-178) - isä Kazimierz
Lewandowski SCJ
24.3. Kuolema, viimeiset tapahtumat (179-194, 247-248) - isä
Wieslaw Swiech SCJ
Kurssi-illat pidetään i1moitettuina
päivina pyhän Henrikin seurakuntasalissa, pyhän Henrikin aukio 1
(Puistokadun ja Tehtaankadun
kulmassa), klo 18.30-20.30. Aiheiden yhteydessä suluissa olevat luvut viittaavat “Katolisen uskon perusteet”-kirjan sivuihin.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

1.3. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu.
Seurakuntasalissa karnevaalit,
P. Henrikin seuran järjestämät.
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 18.00 iltamessu
5.3. ke 18.00 Tuhkakeskiviikon
liturgia
8.3. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 9.30
lördagskursen i församlingssalen, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 10.00
lat/ranska, 11.15 päämessu/
högmässa, 16.30 messu venäjäksi, 18.00 iltamessu
10.3. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa
15.3. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu,
10.00-12.00 lastenkerho,
12.00 messu, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 10.00
lat/esp, 11.15 päämessu/högmässa, 12.30 mässa på
svenska (kyrkkaffe), 15.00
messu Porvoossa, 16.30 Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
19.3. ke 18.00 P. Joosefin juhlamessu
22.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

Diaspora

Porvoo: (ort. kirkko) 16.3. su klo
15.00
Tikkurila: (ort. kirkko) 22.3. su klo
15.00

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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Catholic
Students’ Club
Rosary and Holy Mass (Latin/English) on the following Tuesday evenings at
18.00 in St. Henry’s Cathedral. For students and young
adults and all interested:
11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. &
20.5.

Welcome!
Ask: plisto@siba.fi or
manuel.prado@helsinki.fi

Pyhän
Marian
seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Puh. 09-2411633, fax 092411634. Sähköposti
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
13.30 messu, ke, pe 7.15 aamumessu; ti, to 18.30 iltamessu. (Ti) 18.00 ruusukkorukous,
(to) 18.00 adoraatio ja vesper.
Rippitilaisuus: ti ja la 18.0018.30 ja sopimuksen mukaan.
1.3. la 16.30 messu Riihimäellä
(suomeksi), 18.30 iltamessu
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
10.00 päämessu ruotsiksi/
högmässa, 11.30 messu suomeksi, 14.00 messu Lohjalla
(huom. aika), 16.00 messu
puolaksi (Msza sw. po polsku),
18.30 iltamessu
5.3. ke Tuhkakeskiviikko: 18.30
iltamessu ja tuhkan jakaminen
8.3. la 10.00 Uskonnonopetus/
lauantaikurssi, 13.00 Ristintien
hartaus, 18.30 iltamessu
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 10.00
högmässa, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese,
18.30 iltamessu
15.3. la 16.30 messu Riihimäellä/
vietnamiksi, 18.30 iltamessu
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/Mass in English,
18.30 iltamessu
18.3. ti 13.00 katumusharjoitus
koululaisille ja rippi
19.3. ke ei ole aamumessua,
18.30 P. Joosefin iltamessu
22.3. la 18.30 iltamessu
23.3. Paaston 3. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu italiaksi/Messa in Italiano, 15.00
messu Soukassa, 18.30 iltamessu
25.3. ti Herran syntymän ilmoittaminen: 18.30 TV-messu

Diaspora

Forssa: (Ev.-lut. seurakuntatalon
kappeli) 13.4. su klo 16.00
Hanko: 26.4. la klo 16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) 21.4. su klo 16.00
Lohja: (Pyhän Laurin kirkko) 2.3.,
4.5. su klo 14.00 (huom. aika)
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26) suomeksi:
1.3., 5.4., 3.5. la klo 16.30;
vietnamiksi: 15.3., 17.5. la klo
16.30
Soukka: (Soukan kappeli) 23.3.
su klo 15.00

Turku

Jyväskylä

Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta

Pyhän
Olavin
seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 022505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi.
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in
English
5.3. ke 18.30 Tuhkakeskiviikon
messu
8.3. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English
16.3. Paason 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English
19.3. ke 18.30 P. Joosefin messu
22.3. la 11.00 katekeesi Raumalla, 16.45 katekeesi Porissa,
18.00 messu Porissa

Diaspora

Ahvenanmaa: (Margareta Garden
kirkko) 29.3. la 10.00
Pori: (Uusi ort. kirkko) 22.3, 5.4.
la 18.00

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
10.30 päämessu
5.3. Tuhkakeskiviikko: 18.00
messu ja tuhkan jakaminen
7.3. pe 18.00 messu Kiteellä
8.3. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
15.3. la lauantaikurssi, 12.30
messu
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 10.30
päämessu
19.3. ke 18.00 P. Joosenfin juhlamessu
22.3. la 9.45 uskonnonopetus
Savonlinnassa, 11.00 messu
Savonlinnassa
Tämän kuukauden arkipäivien
messut Jyväskylässä:
ma klo 18.00 (sisarten kappeli)
ti klo 7.00
ke klo 18.00
to klo 7.00
pe klo 7.00
Seuraavina arkipäivinä ei kuitenkaan messuja: 7.3., 17.3., 18.3.

Diaspora

TV-messu
Marian kirkosta
Pyhän Marian kirkosta televisioidaan messu, jonka nauhoitus on tiistaina 25. maaliskuuta klo 18.30. Messu
esitetään seuraavana sunnuntaina televisiossa.
Messua ovat viettämässä isä
Kazimierz, isä Teemu ja isä
Paul. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi
tulemaan messunviettoon
tiistai-iltana.

Joensuu: (ort.kirkon seurakuntasali) 8.3., 5.4., 10.5. la klo
11.00 (uskonnonopetus alkaa
klo 9.45)
Kitee: (luterilainen kirkko) 7.3.,
4.4., 9.5. pe klo 18.00
Kuopio: ( ort. seurakuntasali)
23.3., 27.4., 25.5. su klo 16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta)
9.3., 20.4., 11.5. su klo 16.00
Savonlinna: (ort. rukoushuone)
22.3., 26.4. la 11.00 (tavallisesti opetus alkaa klo 9.45)
Varkaus: (ort. kirkko) 8.3., 5.4.,
10.5. la klo 16.00
Lasten uskonnonopetus: 15.3.,
12.4., 24.5.

Academicum Catholicum
Kokoukset keväällä 2003 (67. toimintavuosi) klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, Hki.
To 20.3. klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, AC:n historiikin kirjoittaja kulttuurihistorian opiskelija Helena Pilke puhuu keskiajan uskontohistoriasta. Otsikkona: “Pohjolan nainen - pakanuuden ja kristinuskon
välissä”. 1100-luvun Ruotsin Skövden Helenan pyhimyslegendan, kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. - to
20.3. kl. 18.30 i Studium Catholichum talar Helena Pilke om medeltidens religionshistoria.
To 24.4. klo 18 AC:n vuosikokous Studiumissa, jonka jälkeen n. klo 18.30 ursuliinisisar Marta kertoo Autuaasta
Ursula Ledóchowskasta. - to 24.4. i Studium kl. 18 AC:s årsmöte samt ca kl. 18.30 berättar ursulinsyster Marta
om Saliga Ursula Ledóchowska.

Kaikki ovat tervetulleita AC:n tilaisuuksiin - Alla är välkomna till AC:s möten.

Kalenteri
Tampere

Kouvola

Oulu

Keskukset

Stella Maris

Pyhän ristin
seurakunta

Autuaan
Ursulan
seurakunta

Nasaretin
Pyhän
Perheen
seurakunta

Ekumeeninen
keskus

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. (019) 335793, fax
(019) 335892.

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/
fax 08-347834, Sähköposti
perhe@catholic.fi.

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

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax
03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.
Su 10.00 ruusukkorukous,
10.30 päämessu. Ti, to 7.30
aamumessu, ma, ke, pe 19.00
iltamessu. Ke 18.40 vesper.
La messu 8.30. Rippitilaisuus
ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
1.3. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
10.30 päämessu, 15.00 messu Hämeenlinnassa
5.3. ke 19.00 Tuhkakeskiviikon
messu, 19.40 informaatiokurssi, Irene Alvarez: naisten arvo
ja kutsumus Kirkon opin mukaan
7.3. pe 18.30 ristintiehartaus,
19.00 messu
8.3. la 9.00 messu Lapualla,
12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa, 19.00
messu Kauhajoella
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 10.30
päämessu
14.3. pe 18.30 ristintiehartaus,
19.00 messu
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi

Diaspora

Hämeenlinna: (ort. seurakunnan
seurakuntasali) 2.3. su klo
15.00
Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)
8.3. la klo 19.00
Kurikka: (ysy kirkkoherralta) la klo
18.30
Lapua: (kysy kirkkoherralta) 8.3.
la klo 9.00 messu
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli): 8.3. la klo 12.00
Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali) 8.3. la klo 16.00

Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-3711251. Sähköposti
ursula@catholic.fi. Kotisivu
www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 tai 18.00 päämessu
kirkossa. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra
tavattavissa parhaiten torstaisin.
27.2. to 18.00 iltamessu
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
11.00 päämessu
5.3. ke 18.00 Tuhkakeskiviikon
liturgia
6.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
7.3. pe 18.00 iltamessu ja ristintie
8.3. la 13.00 perhemessu
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 11.00
päämessu
13.3. to 18.00 iltamessu
14.3. pe 18.00 ristintien hartaus
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 18.00
päämessu
19.3. ke 18.00 P. Joosefin juhlamessu
20.3. to 18.00 iltamessu
21.3. 18.00 ristintien hartaus

Diaspora

Lahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskonnonopetus, 1.3., 5.4., 3.5. la
klo 16.00 messu
Lappeenranta: (ort. kirkko) 16.3.,
18.5. su klo 11.30 messu
(Huom. huhtikuussa 20.4. ei
messua Lappeenrannassa Pääsiäinen omassa kirkossa
Kouvolassa)
Hamina: (Poistilan seurakuntakoti) 23.3., 27.4. su klo 11.00
messu (Huom. Toukokuussa
ei messua Poitsilassa - P. Ursulan juhla omassa kirkossa
Kouvolassa)

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
2.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
5.3. ke Tuhkakeskiviikko: 18.30
messu
9.3. Paaston 1. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Rovaniemellä
13.3. to 19.00 Ekumeeninen sanan liturgia Tuiran kirkossa
16.3. Paaston 2. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Torniossa
19.3. ke P. Joosefin messu

Diaspora

Raahe: (vaihtelee - kysy kirkkoherralta) su klo 17.00
Rovaniemi: (ort. kirkko) 9.3. su
klo 17.00
Tornio: (Ala-Tornion kirkon seurakuntasalissa) 2.3., 16.3. su klo
17.00
Uskonnonopetus lauantaisin klo
11.00
Ruusukko perjantaisin 18.00

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

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2416095, fax (09)
5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu
www.katekeettinenkeskus.fi
LUCIA-PUOTI
Kuusitie 6. Avoinna:
12.00 - 17.00 ke/pe
12.00 - 18.15 ti/to
ma/la suljettu
Katolista kirjallisuutta, kortteja,
uskonnollisia esineitä ja lahjatavaroita.

28.2.-2.3. Naisten ekumeeninen
retretti: “Hengellinen äitiys”
28.-29.3. Marian seurakunan
opetus vahvistuslapsille
4.-6.4. Svenskspråkig reträtt: Durell OP

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

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

Katolinen
tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh.
0208350751, fax (09) 650715.
Sähköposti info@catholic.fi.
www.catholic.fi

Huom! Kalenteritietoja myös sivulla 11.

Uskonnonopetus Kouvolassa kuukauden toisena lauantaina 11-13, messu
13.00. Päivämäärät: 8.3., 12.4., 10.5. Yhteinen uskonnonopetus 10.5. klo
11-13.
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.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kirkossa klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2003
4.3. tiistai: Jaana Langinkoski opastaa kuivakukka-asetelmien teossa.
15.3. lauantai: Kirpputorin pystytys klo 13.00 - 17.00 P. Marian seurakuntasalissa
16.3. sunnuntai: Kirpputorimyyjäiset klo 11.15 - 14.30.
18.3. tiistai: Tuulikki Tuuri kertoo teresojen historiasta ja käymme läpi valokuva-arkistojen aarteita. Jos sinulta
löytyy teresojen toimintaan liittyviä kuvia, otathan ne mukaan!
1.4. tiistai: Esa Erävalo alustaa aiheesta “Fides et ratio, usko versus järki”; keskustelua.
15.4. tiistai: Krismamessu P. Henrikin kirkossa
6.5. tiistai: Teresojen, fransiskaanien ja seurakunnan Caritaksen yhteinen kevätjuhla.
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotosta
luovutamme kirkkoherrojen annettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme
nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi
esitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan osan toiminnastamme. Teresa ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Maallikkofransiskaanit
OFS
Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Torstai 13.3. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo 18.30
Tiistai 25.3. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen paastonajan mietiskely
srk-salissa kirjasta Kristukikonen av San Damiano, 7. luku Maria ja
Johannes
Torstai 10.4. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30
Tiistai 29.4. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa:
Köyhyys - evankelinen neuvo
Toukokuuun alussa kevätjuhla yhdessä Teresojen kanssa. Ks. Teresa
ry:n agendaosa.
Torstai 15.5. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30 (kevään viimeinen kokous)
Kökarin ekumeeninen Franciscus-juhla 5.-6.7.2003.
EUFRA 2003: Kesällä Euroopan maallikkofransiskaanien kokous Romaniassa

Syksy 2003 (alustava)

Torstai 11.9. yhteisön kokous, iltamessu klo 18.30 (syksyn ensimmäinen kokous)
Tiistai 30.9. iltamessu 18.30, sen jälkeen syksyn ensimmäinen esitelmäilta
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Jokapäiväinen leipämme-Vårt

Vanhempien kuoltua AIDS-HIV-pandemiaan, yrittävät lapsi ja mummo saada elantonsa kuivuuden vaivaamasta maasta.

Paastouhri kerätään Ugandan AIDS-orvoille
HIV/AIDS -epidemia on
saavuttanut jo valtaisat mittasuhteet eteläisessä Afrikassa. “Se on yhä kasvussa”, kertoo isä Vincent KisenyiByansi
Byansi. Hänen hiippakunnassaan Kasana-Luweeron
alueella jo 23% ihmisistä on
HIV/AIDS -tartunnan saaneita. Monet köyhällä maaseutualueella ovat kuolleet
ja heiltä jää suuri joukko orpoja.
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“Perheet ovat yleensä
isoja. Vanhemmilta voi jäädä orvoiksi 9-16 lasta. Vanhimmat sisaruksista yrittävät
huolehtia nuoremmista”,
kertoo isä Vincent. Hän hoitaa Suomen Caritaksen kehitysyhteistyöhanketta alueella. Juuri tällä hetkellä
hänen huolenaiheitaan ovat
aids-orpojen koulumaksut.
Alaluokilla monet orvoista
ovat olleet luokkansa prii-

muksia, mutta miten he voisivat jatkaa opintoja ilman
tukea? Kuinka moni heistä
voi jatkaa lukioon tai ammattikouluun?
“HIV/AIDS -pandemia
on ollut seurauksiltaan hirvittävämpi kuin olemme
osanneet kuvitella. Se repii
yhteiskunnan sosiaalisen ja
moraalisen kudoksen rikki”,
toteaa isä Vincent.
Katastrofia pahentaa pit-

kään jatkunut kuivuus, joka
aiheuttaa nälänhätää. Lisäksi monet pakolaiset Kongosta ja Sudanista ovat saapuneet alueelle. Suomen Caritas rahoittaa paikallisen Caritas Kasanaensiksen kehitysyhteistyöhanketta Nakasongolon alueella KasanaLuweeron hiippakunnassa.
Hankkeen piirissä on melkein 500 maanviljelijätaloutta, noin 4.000 ihmistä.

60% avunsaajista on naisia,
joilla on suuri rooli AIDSorvoista huolehtimisessa.
Naisten harteille on jäänyt
suurilta osin maanviljelys ja
leivän tuottaminen alueen
asujamistolle.
Tämän vuoden paastokeräys hiippakunnassamme kerätään näiden Ugandan orpojen koulutustukeen. Paaston aikana käynnistetään
keräyksen lisäksi Suomen
Caritaksen kummihanke.
Suomalaisille tulee mahdolliseksi ryhtyä henkilökohtaiseksi kummiksi AIDS-orvolle lapselle, jonka kehityksestä ja elämästä voi huolehtia
noin 20-24 eurolla kuukaudessa aina siihen asti, kun
hänellä on ammatti ja hän
pystyy elättämään itsensä.
Tulevaisuudessa voi ryhtyä
kummiksi myös opiskelijoille. Koko maailmaa et voi
pelastaa, pelasta yhden ihmisen elämä.
Lahjoita paastouhrisi Caritas-tilille: Sampo 80001270154504, viitenumero
2257.
ESA ERÄVALO
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dagliga bröd-Our daily bread
Fasteoffer för Ugandas föräldralösa AIDS-barn
HIV/AIDS epidemin har
nått enorma proportioner i
södra Afrika. “Och den fortsätter att växa”, berättar fader Vincent Kisenyi-Byansi
si. I hans stift i Kasana-Luwero området har 23% av
manniskorna blivit smittade
av HIV-AIDS. Många människor i agrara områden har
dött och efterlämnat många
föräldralösa barn.
“Familjerna är i allmänhet stora. Föräldrarna kan efterlämna 9-16 barn. De äldsta syskonen försöker sköta
om de yngre”, berättar fader
Vincent. Han är ansvarig för
Caritas Finlands projekt för
utvecklingssamarbete i
området. För tillfället är han
bekymrad över dessa föräld-

det lokala Caritas Kasanaensis utvecklingssamarbetetsprojektet i Nakasongolo
området i Kasana-Luwerostiftet. Till projektet hör nästan 500 jordbrukarhushåll,
cirka 4,000 människor. 60%
av dem som erhåller hjälp är
kvinnor, som spelar en stor
roll i skötandet av föräldralösa AIDS-barn. Det har
också fallit på kvinnornas
lott att till stor del sköta
jordbruket och bördtillverkningen i området.
Detta år samlas fasteoffret till förmån för skolningen av dessa föräldralösa
barn i Uganda. I samband
med fasteoffret börjar Caritas Finland också med ett
fadderprojekt. Det blir möj-

ralösa barns skolutgifter. På
de lägre klasserna är många
av dessa barn primusar på sin
klass, men hur skall de kunna fortsätta sina studier utan
understöd? Hur många av
dem kan fortsätta i något
gymnasium eller en yrkesskola?
“HIV/AIDS epidemins
följder har varit mycket värre än vi kunnat tro. Den river sönder samhällets sociala och morala struktur”,
konstaterar fader Vincent.
Katastrofen förvärras av
torkan som räckt så länge
och som förorsakar hungersnöd. Dessutom har många
flyktingar från Kongo och
Sudan kommit till området.
Caritas Finland finansierar

KATOLISET LASTENLEIRIT
KESÄLLÄ 2003
ENNAKKOTIEDOT
1.- 7.6. PYÖRÄVAELLUS Viron Saarenmaalle
yli 14-vuotiaille, hinta 110e (ei kat. 130e).
1. - 8.6. 15-VUOTIAIDEN LEIRI Jyväskylässä,
hinta 120e.
1. – 6.6. VARHAISNUORTEN LEIRI Stella Marisissa,
10 - 13v., hinta 70e/sisarukset 60e/ei kat. 80e.
8. – 14.6. I LASTENLEIRI Stella Marisissa,
5 – 9v., hinta 60e/sisarukset 50e.
14. – 20.6. II LASTENLEIRI,
samat kuin edellä.
8.6. – 15.6. LASTENLEIRI Jyväskylässä,
lisätiedot myöhemmin.
22.6. – 29.6. ENGLISH CAMP Stella Marisissa,
8 – 13v., hinta 80e/sis. 70e/ei kat. 90e.
30.6. – 6.7. PERHELEIRI Stella Marisissa,
lisätiedot myöhemmin.
30.6. – 6.7. ISOSKOULUTUS perheleirin aikana,
koulutettavilta leiri ilmainen, yli 15v. mieluummin,
15-vuotiaiden leirin käynyt.
6. – 13.7. SPORTTILEIRI Stella Marisissa,
8 – 13v., hinta 80e/sis.70e/ei kat. 90e.
13. – 20.7. TAIDELEIRI Stella Marisissa
kaiken ikäisille, lapset vain oman holhoojan kanssa,
hinta 190e/alle 15v.110e/ ei kat. 205e/120e.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Katekeettinen keskus: puh.
09-2416095 fax 09-5885157. Tarkemmat tiedot myöhemmin Fidesissä. Ilmoittautuneet saavat oman kirjeen lähempänä leiriä.

Pyhän
Henrikin
seura
Miten matkat
muuttuvat
kirjoiksi?
7.5. ke n. klo 19.00 iltamessun jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.
Fil.maist., kirjailija
Rauni V
ornanen
Vornanen
ornanen,
joka on tehnyt useita
matkaoppaita, kohteina Kreikka, Turkki ja
Intia, kertoo mielenkiintoisesti kirjojensa
synnystä ja matkakirjoista yleensä. Matkakirjailijan ja -toimittajan iloista ja ongelmista, suomeksi ja suomalaisille kirjoittaessaan.
Mielenkiintoisia dioja
eri kohteista. Kaikki
joukolla mukaan!
Lämpimästi tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Vuosikokous
19.3. ke Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa klo 19.00 iltamessun jälkeen.

ligt för finländare att bli personliga faddrar för ett föräldralöst AIDS-barn. För omkring 20-24 euro per månad
kan man understöda ett barn
tills barnet har skaffat sig ett
yrke och kan försörja sig
själv. I framtiden kan man
också bli fadder för studerande. Du kan inte rädda hela
världen men du kan rädda en
människas liv.
Ge ditt fasteoffer till Caritas-kontot:
Sampo
800012-70154504, referensnummer 2257.
ESA ERÄVALO

RAKKA
UDEN LÄHETYSSISARET
AKKAUDEN
(MISSIONARIES OF CHARITY, MC)
Adoraatio maanantaisin klo 18-19.
Pyhä messu torstaisin klo 18.30.

Tervetuloa!
Osoite: Kaarikuja 2 K 60, 00940 Helsinki (Kontula).
Puh. 09-3403795.

Pyhiinvaellus Lourdesiin
Teresat järjestävät pyhiinvaellusmatkan Lourdesiin
18.-23.9.2003. Matkan tämänhetkinen kustannusarvio on 850-950 euroa (sis. matkat ja täysihoidon).
Paikkoja on varattuna 28. Ennakkoilmoittautumisia
otetaan vastaan P. Marian seurakunnassa teresailloissa sekä kansliassa tiistaisin ja torstaisin.

Iloiset karnevaalit
Lauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. klo
19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.
* ruokatarjoilua
* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa
* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.
Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoasta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003
mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.
Lippuja myydään kirkkokahveilla.
Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsikin mukaan. T
ehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisä
Tehdään
ilta!
PYHÄN HENRIKIN SEURA
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Suomi
ekumeenisella
kartalla
Charta Oecumenica -seminaari 28.1.
Charta Oecumenica on eurooppalainen ekumeeninen
sopimusasiakirja, jonka ovat
valmistaneet Euroopan katolisten piispainkokousten
neuvosto ja useita kirkkokuntia edustava Euroopan
kirkkojen konferenssi. Alkuperäisen asiakirjan allekirjoittivat Strasbourgissa
vuonna 2001 metropoliitta
Jérémie ja kardinaali Vlk.
“Euroopan kirkkojen
konferenssina (EKK) ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvostona
(CCEE) me olemme lujasti
päättäneet Baselissa (1989)
ja Grazissa (1997) pidettyjen
kahden Euroopan ekumeenisen yleiskokouksen sanomien hengessä säilyttää ja
kehittää edelleen sitä yhteyttä, joka keskuudessamme on jo päässyt kasvuun.
Kiitämme Kolmiyhteistä Jumalaamme siitä, että hän
ohjaa Pyhän Hengen kautta
askeleemme kohti yhä syvempää yhteyttä”.
Charta Oecumenica asiakirjassa kirkot sitoutuvat
vuoropuheluun ja yhteistyöhön, mutta se ei ole luonteeltaan virallisesti velvoittava, vaan kuvaa perustavia
ekumeenisia vastuualueita ja
antaa suuntaviivoja kirkkojen yhteistyöhön. “Charta
Oecumenica - suuntaviivat
laajempaan yhteistyöhön
Euroopan kirkkojen kesken”
on nyt julkaistu Suomen
ekumeenisen neuvoston julkaisuja -sarjassa neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi,
saksaksi (alkuperäinen sopimusteksti) ja englanniksi.
Lisäksi julkaisun liitteenä on
SENin hyväksymä “Ekumenian hyvät tavat - Takt och
ton inom ekumeniken” eli
suosituksia paikallisen ekumeenisen toiminnan käytöstavoista.
“Eurooppa - Atlantilta
Uralille, Nordkapista Välimerelle - on nyt kulttuurisesti pluralistisempi kuin milloinkaan ennen. Evankeliumin mukaisesti me haluamme puolustaa Jumalan
kuvaksi luodun ihmisen arvoa ja työskennellä yhdessä
kirkkoina kansojen ja kulttuurien keskinäisen sovinnon rakentamiseksi.”
Asiakirjassa puhutaan
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uskon ykseydestä, yhteisestä
toiminnasta, rukouksesta ja
dialogista, osallistumisesta
Euroopan rakentamiseen,
luonnosta, suhteista juutalaisuuteen ja islamiin. Jokaisen kohdan yhteydessä kirkot toteavat: “Me sitoudumme…” - mutta sitoumukset
ovat luonteeltaan varsin
yleisiä, esimerkiksi kohdassa “Yhdessä toimiminen”
kirkot sitoutuvat “toimimaan yhdessä kirkon elämän
kaikilla tasoilla, missä vain
olosuhteet sen sallivat eikä
esteinä ole mitään uskoon
perustuvia tai muuten erittäin painavia tarkoituksenmukaisuussyitä”.
Asiakirja on siis oikeastaan luonteeltaan sellainen,
että se vaatii paikallista kirkkojen välistä keskustelua siitä, mitä sitoumukset konkreettisesti tarkoittavat. Hyvä
esimerkki tällaisesta keskustelusta oli Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa 28. tammikuuta pidetty seminaari
Charta Oecumenica -asiakirjan soveltamisesta, “Suomi ekumeenisella kartalla”.
SENin järjestämässä seminaarissa oli noin 60 osallistujaa eri kirkkokunnista,
niin kirkonjohtajia, yliopistoteologeja kuin maallikoitakin.
Seminaarissa ja iltapäivän paneelissa oli mukana
eri kirkkokuntien keskeisiä
vaikuttajia. Luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma oli estynyt tulemasta,
mutta mukana olivat oma
piispamme Józef Wróbel,
metropoliitta Ambrosius,
kirkkoneuvos Risto Cantell
(lut.), kirkkokunnanjohtaja
Olavi Rintala vapaakirkosta, pastori Hans Växby metodistikirkosta, esimies Erkki Haapasalo adventtikirkosta ja seurakunnanjohtaja
Klaus Korhonen helluntaiherätyksestä.
Aamupäivän osuus alkoi
laudeksella. Sen jälkeen
Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri, baptistipastori Jan Edström piti johdatuksen asiakirjaan. Tätä
seurasi SENin eri jaostojen
edustajien kolme puheenvuoroa, kolme näkökulmaa
asiakirjan sisällöstä ja haasteista. Asiakirjan teologisia

erityispiirteitä käsitteli pastori Ari Ojell (lut.) opillisten kysymysten jaostosta,
asiakirjan paikallisia sovelluksia isä Teemu Sippo paikallisen yhteyden jaostosta
ja haastetta lähetys- ja evankelioimistyölle pastori Aimo
Helminen (adv.) lähetys- ja
evankelioimistyön jaoston
edustajana.
Isä Teemun mukaan asiakirjasta nousee esille useita
paikalliseen ekumeniaan
liittyviä seikkoja: jo itse ekumenian päämäärä haastaa
konkreettiseen paikallisuuteen, koska kirkon näkyvää
ykseyttä ei saavuteta ilman
paikallista konkreettista yhteydenottoa ja vuoropuhelua. Erityisesti yhteinen rukous on tärkeää, vaikka ongelmia onkin vaikkapa siinä,
että kristityt Suomessa eivät
vieläkään käytä samaa Isä
meidän -rukouksen sanamuotoa. Tärkeää on myös
yhteisen toiminnan mahdollisuuksien etsiminen ja toiminnan rajoista keskusteleminen. Vaikka Suomessa
ekumeeninen tilanne on
varsin hyvä, esimerkiksi proselytismistä tulisi keskustella: erityisesti maahanmuuttajien kohdalla pitäisi ottaa
huomioon se, mihin kirkkoon tai yhteisöön he ovat
kotimaassaan kuuluneet.
“Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei
voi kestää ilman yhteisiä arvoja. Olemme vakuuttuneita siitä, että kristinuskon
hengellinen perintö on Euroopalle innoituksen ja sisäisen rikkauden voimanlähde.
Me työskentelemme kristillisen uskomme pohjalta rakentaaksemme inhimillistä,
sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa vallitsevat ihmisoikeudet ja rauhan, oikeudenmukaisuuden, vapauden,
suvaitsevaisuuden, osallistumisen ja solidaarisuuden perusarvot. Pidämme samoin
ehdottomasti kiinni elämän
kunnioittamisesta, avioliiton ja perheen arvosta, köyhien puolelle asettumisesta,
valmiudesta antaa anteeksi
ja myötätuntoisuudesta kaikissa asioissa.”
KATRI TENHUNEN

Sverige:

Katoliker och
pingstvänner
inlett dialog
Den 27 januari inleddes en
ekumenisk dialog mellan
Stockholms katolska stift
och den svenska pingströrelsen. Det svenska Biskopsämbetet skriver i ett pressmeddelande att det är första gången sådana samtal sker på en
nationell nivå, och att de på
så sätt är unika också i ett
internationellt sammanhang.
“Vi har upptäckt genom
åren, inte minst under debatten kring Ecce Homo och
i synen på Jesu Kristi unika
personlighet, att vi står
mycket nära varandra i vissa avseenden. Och jag är
glad om samtalen leder till
att vi fortsätter reda ut fördomar på ömse håll”, säger
pater Henrik Roelvink
OFM, en av sex personer i
den katolska delen av samtalsgruppen.
Han säger att det finns
flera skäl till att denna dialog kan börja föras nu.
“Det ekumeniska fältet
har förändrats under senare
år. Katolska kyrkan har blivit mer accepterad och pingströrelsen
har blivit mer samfundsliknande genom att man bildat
Pingst-Fria församlingar i
samverkan.”
När pingströrelsen blev
observatör i Sveriges Kristna Råd lärde katoliker och
pingstvänner känna varandra bättre även på det personliga planet. Idag menar
man att det som framför allt
förenar katoliker och
pingstvänner är inställningen till trons grundsanningar, det andliga livet och till
olika etiska frågor.

De träffas två gånger
per år
I dialoggruppen ingår
från katolsk sida även biskop
William Kenney CP, överläkare Mikael Ivarsson
Ivarsson,
Stockholm, teologie doktor
Jonas Holmstrand
Holmstrand, Uppsala, diakon Erik Kennet
Pålsson
Pålsson, Haninge och syster
Veronica Tbumier ÖP,
Rögle.
Från pingströrelsen deltar Sten-Gunnar Hedin
Hedin, föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, redatör Olof Djurfeldt samt
pastorerna Beryl Lindeman
Lindeman,
Dan Salomonsson
Salomonsson, David

Sundström och Mats Sämholm
holm.
Gruppen planerar att ses
26 maj och 10 november och
därefter två gånger om året.

Fyra rapporter till
hjälp
Internationellt har det
sedan boqan pä 1970-talet
förts fem samtal mellan det
katolska Enhetsrådet i Rom
och enskilda
pingstvänner eller utsända
representanter.
“Problemet där har varit
att katolska kyrkan fungerar
som en enhetlig kyrka, vilket pingströrelsen inte är,
och att man har fört samtal
med enskilda personer som
månar om en dialog med
katolikerna”, förklarar Henrik Roelvink.
Hur som helst har dessa
samtal resulterat i fyra rapporter, som den svenska dialoggruppen nu ska läsa för att
finna lämpliga ämnen för sin
dialog - t ex doppraxis, bibelsyn och religionsfrihet.

Gemensamt manifest i
Svenskan
Den 28.1. publicerade
Svenska Dagbladet ett så
kallat Jesusmanifest, författat av biskop Anders Arborelius och Sten-Gunnar
Hedin
Hedin, föreståndare för Filadelfia i Stockholm, men
utan någon formell koppling
till dialoggruppen. I manifestet bekräftar de sin gemensamma syn på bibelns och
den kristna trons sanningsanspråk, och tar avstånd
från att berättelserna om
Jesu liv skulle kunna innehålla inslag av poesi och
myt.
KATT/KM
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Det fördolda livet i kristendomen
Den 4-6 april kommer fader
Bernard Durel O.P. från
Lund till Stella Maris för att
leda en reträtt. Fader Bernard, ingeniör till utbildningen, kommer ursprungligen
från Frankrike och har studerat zen-meditation för
K.G. Durkheim i Tyskland
samt i Japan, där han som ett
led i den klostermonastiska
interreligiösa dialogen vistades i ett zenbuddistiskt kloster. Som dominikan har han
verkat mest i Sverige, eller
skulle man säga med Sverige som utgångspunkt. Han
är nämligen eftersökt som
reträttledare och lärare i
meditation inte bara i Sverige utan också i Norge, på
Irland och på kontinenten.
Han har också lett reträtter
på lutherskt håll i Finland.
På Stella Maris kommer fader Bernard att leda deltagarna i Hjalmar Ekströms
fotspår.

Hjalmar Ekström (18851962) är en av de mer betydande mystikerna i nordiskt
fromhetsliv.Han var skomakarson och blev diakon bl. a
i Härnösand och Eksjö men
1916 slutade han sin kyrkliga tjänst och övertog faderns
skomakeri i Helsingborg.
Redan som barn hade han
sina första mystiska upplevelser och som sexton år
gammal, 1901, en avgörande då han efter en tid av existeniell vånda fick liksom “en
silversyn” på tingen. Allt
blev genomskinligt och han
lyftes till en himmelsk värld.
“En stilla längtan att en gång
få äga detta såsom något bestående”, uppstod inom
honom.
Ekström arbetade som skomakare i Helsingborg under
större delen av sitt liv men
fick samtidigt som andlig
vägledare via personliga
möten och en omfattande
brevkorrespondens stor be-

tydelse för många mänskor,
bland dem flera kända kulturgestalter så som Vilhelm
Ekelund och översättaren
Eric Hermelin.
Han läste bland mycket
annat den tyske 1200-talsmystikern Mäster Eckehart
och hans lärjungar Suso och
Tauler, 1400-talsmystikern
Thomas a Kempis, som skrev
“Om Kristi efterföljelse”,
och sin tyske skomakarkollega från 1600-talet, Jacob
Böhme. Han läste också
muslimska sufipoeter och
den franska 1700-talskvietisten madame Guyon. I den
“fördolda verkstad” som han
inrättade åt sig bakom skomakarverkstaden upptogs
långväggen av bokhyllor. I
rummet i övrigt fanns bara
ett skrivbord, två stolar och
en enkel ottoman. Mottagna brev stod i ställ på skrivbordet tillsammans med en
byst av evangelisten Johannes. Där ägnade han efter-

middagen åt brevskrivning.
Över hans säng hängde en
högst personlig ikonostas
med bilder av bland andra
Böhme, madame Guyon och
Thérèse av Lisieux. I dag
hänger hans bilder på samma vis inom glas och ram i
ett rum på Sigtunastiftelsen
där också hans böcker finns
bevarade.
Sina reflexioner kring
“den mystiska döden”, som
visade influenser från såväl
muslimska som kristna mystiker, presenterade han i en
kommentar till Höga Visan
(1937). Några av hans verk
har utgivits postumt, t ex
Salomos höga visa (1979),
Den fördolda verkstaden
(1988) och Den stilla kammaren (1988). Hjalmar Ekström var länge okänd men
räknas nu som en av den
svenska fromhetens märkligaste gestalter.
CATERINA STENIUS

Nordens
första
katolska
tidning
fyller 150
Den danska katolska
tidningen,Katolsk Orientering, ur vilken jag översatt
så många nyheter för Fides,
fyller i höst 150 år. Då fick
den namnet Skandinavisk
Kirketidende for catholske
Christne. Det första numret
utkom söndagen 2.10.1853.
Tidningen har under
årens lopp bytt namn många gånger. 1864 fick den
namnet Katholsk Kirketidende och 1872 blev den
Nordisk Kirke- tidende for
Katholske Kristne. Men redaktionen var inte nöjd med
det namnet heller så 1885
döptes den Nordisk Ugeblad
for katholske Kristne och det
bar den enda till 1939, då
man förenklade namnet till
Katolsk Ugeblad. Som av
namnet framgår kom den då
varje vecka.
Följande förändring kom
1969 då tidningen började
komma med två veckors
mellanrum. Då blev den Katolsk Forum. Sedan starten
hade tidningen som vanliga
tidningar bara tillsänts prenumeranterna. I början av
1970 talet ansåg det rätt nya
pastoralrådet att stiftet borde ha ett kontaktblad som
skulle skickas gratis till alla
katolska hushåll. Då det redan fanns en tidning fick
den överta den nya rollen
och blev då Katolsk Orientering.
Under sina 150 år har
tidningen haft 22 redaktörer,
av vilka de segaste skött arbetet i över tjugo år. Den
senaste redaktören,Erling
Tiedemann, som tillträtt
posten i januari i år, kan inte
räkna med en så lång tjänstetid, då han redan är 70, men
han har enligt uppgift både
energi och intresse.
MÄRTA AMINOFF
Bygger på uppgifter ur KO.

Det fördolda livet i kristendomen
En reträtt i skomakaren och mystikern Hjalmar Ekströms fotspår under ledning
av fader Bernard Durel O.P
O.P.. på Stella Maris den 4-6 april.
Anmälningar senast den 28 mars till Stella Maris, tel : 019-335793.
Programmet börjar med vesper kl. 18.00
Pris 85 e för rum i övre huset, 75 e för rum i nedre huset.
Egna linnekläder med (alternativt 5 e extra).

Salattu elämä kristinuskossa
Ruotsinkielinen retretti Stella Marisissa isä Bernard Durelin O.P. johdolla 4.-6.4.2003. Ilmoittautumiset Stella Marisiin
viimeistään 28.3.2003.
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Katekeesin kaikuja

Ei ole hiihtolomaa ilman Stellistä!
Stella Marisin leirit alkoivat.
Vuoden 2003 leirien teemana "Salaisuuksien ruusukko".

Hangessa auringon alla on hyvä köllötellä ja viettää ansaittua hiihtolomaa.

Etelä-Suomen hiihtolomaviikolla 15.-22.2. järjestettiin tämän vuoden ensimmäinen katolinen leiri Stella Mariksessa. Hiippakuntamme vuoden 2003 leirit
yhtyvät paavin koko kirkolle lokakuussa julistamaan
Ruusukon vuoteen teemalla
"salaisuuksien ruusukko".
Osanottajia oli hiihtolomaleirillä tänä vuonna ilahduttavan paljon: 25 tyttöä,
11 poikaa ja 7 nuorta isosta.
Vaikka lasten määrä tuntui

aluksi melkein pelottavalta,
kaikki sujui kuitenkin hyvin
ja sulassa sovussa. Messussa
laulamamme laulun sanat
kuvasivat loistavasti leiriämme: "Olemme yhtä perhettä
kaikista kansoista ja taivaan
Isää tahdomme kuin Kristus
palvella." Leirin aikana mietimmekin yhteisten ilojen ja
surujen valossa sekä ruusukon valoisien salaisuuksien
avittamina, miten voisimme
elää ja todistaa Jumalan lapseutta omassa elämässämme.

Kaiken kaikkiaan leirillä
vietettiin mukavaa ja toimeliasta yhdessäoloa rukoillen,
ulkoillen, askarrellen ja rentoutuen. Monille lapsille
ja nuorille Stelliksen hiihtolomaleiri on tärkeä ja
odotettu mahdollisuus
mukavaan yhdessäoloon
ja kavereiden tapaamiseen tutussa ja turvallisessa ilmapiirissä. Monelle se
on myös tärkeä tai jopa ainutkertainen mahdollisuus katolilaisuuden ja ka-

tolisten arvojen kohtaamiseen. Stelliksessä on kivaa ja
normaalia olla katolilainen.
Toiminta ja rukous täyttävät
päivän juuri sopivassa suhteessa.
Lapset ja erityisesti nuoret itse kertoivat odottavansa leiriä heti vuoden alusta
saakka. Moni tunnustikin,
että ilman leirin järjestettyä
ohjelmaa hiihtoloma kuluisi helposti sisällä "löhöten ja
syöden". Leirillä ei aika tullut pitkäksi ja ruoka maittoi
ja oli varmasti ansaittua
reippaan ulkoilun jälkeen.
Ohjelmassa oli mm. olympialaiset, retki lähiympäristöön, luistelua, pulkkalla laskua ja tietenkin disco. Nautimme monesta aurinkoisesta talvipäivästä sekä välittömästä yhdessäolosta Stelliksen rauhallisessa luonnonläheisessä ilmapiirissä.
Välillä tulee mietittyä,
miten leirit voivat ylipäätänsä toimia niin pienellä
budjetilla ja pitkälti vapaaehtoisvoimin. Varmasti auttaa paljon, että leirien puolesta rukoillaan ja olimme

todella kiitollisia kun leirillä oli oma pappi, isä Frans
Voss SCJ Turusta, sekä sisar
Teresa Jezl CPPS Tampereelta. Tänä vuonna oli
myös erityisen ilahduttavaa,
että leirille tuotiin niin paljon tuliaisia - kiitos kaikille! Leirejä varten voikin
mielellään lahjoittaa pikku
purtavaa (esim. keksejä,
karkkeja tms.) tai palkintoja joko suoraan Stella Marisiin tai Katekeettiseen keskukseen. Näin voimme yhdessä toimia oman hiippakuntamme leirikeskuksen
sekä erityisesti katolisten
lapsien ja nuorten hyväksi.
IRENE ALVAREZ

Lasten omia kommentteja leiristä:
- Ei ole hiihtolomaa ilman Stellista - kuuluu asiaan!
- Hyvää ruokaa, kaunis luonto ja kivoja ihmisiä
- Katolisia kavereita ei näe muutoin
- Paljon tekemistä - tulee ulkoiltua
- Kiva kun saa karkkia ja palkintoja ihan ilmaiseksi

Perspektiivi
Vatikaanin opillinen
huomautus toistaa
perinteisen katolisen
kannan elämän puolesta
Vatikaanin 16.1.2003 julkaisema “Opillinen huomautus
joistakin katolilaisten poliittiseen elämään osallistumista koskevista kysymyksistä”
otettiin myönteisesti vastaan katolilaisten valtaosan
keskuudessa siitä yksinkertaisesta syystä, että se hälvensi monia tärkeitä aiheita
koskenutta hämmennystä.
Eräs näistä aiheista on
abortti, josta on viime aikoina tullut katolilaisten itsensä keskuudessa yhä kiistanalaisempi ja jakavampi teki14 - Fides 3/2003

jä. Tämä koskee varsinkin
katolilaisten lainsäätäjien
asennetta ns. “epätäydellisiä” lakeja kohtaan, joilla siis
pyritään vähentämään
abortteja silloin, kun niiden
lopettaminen ei ole mahdollista.
Repeämä tuli esiin viime
syyskuun 6. päivänä, kun
L’Osservatore Romanon italiankielinen versio julkaisi
dríguez
professori Angel Ro
Rodríguez
Luñon
Luñon, Pyhän Ristin paavillisen yliopiston moraaliteologian laitoksen esimiehen,

artikkelin siitä, onko kristittyjen ja muiden elämää puolustavien kansanedustajien
moraalisesti oikein “ehdottaa uusia aborttilakeja, jotka ovat rajoittavampia kuin
sillä hetkellä voimassa olevat”. (L’Osservatore Romanon engl. versio, 18.9.2002)
Tämä artikkeli, joka ilmestyi myöhemmin paitsi
L’Osservatore Romanon
englanninkielisessä versiossa, myös muunkielisissä viikkojulkaisuissa, aiheutti kiehuntaa katolisissa piireissä.
Mercedes W
ilson
Wilson
ilson, näkyvä
yhdysvaltalainen pro-life johtaja, Family of the Americas -säätiön puheenjohtaja ja perustaja sekä paavillisen elämäakatemian jäsen,
ei epäröinyt puhua “ansasta”, joka voi tehdä tyhjäksi

kaiken todellisen tahdon
edistää elämää sikiämisen
ensi hetkestä alkaen puolustavaa lainsäädäntöä.
Uskonopin kongregaatio
ei kuitenkaan olisi voinut
olla järkkymättömämpi kuin
muistuttaessaan mieliin kirkon ikiaikaista perinteistä
opetusta Opillisessa huomautuksessaan: “… Niillä,
jotka osallistuvat suoranaisesti lainsäädäntöelinten
toimintaan, on ‘vakava ja
selvä velvollisuus vastustaa’
mitä tahansa ihmiselämää
vastaan hyökkäävää lainsäädäntöä. Heidän, kuten jokaisen katolilaisen, on mahdotonta edistää sellaisia lakeja tai äänestää niiden puolesta… Tilanteessa, jossa on
mahdotonta hylätä kokonaan jo voimassa oleva tai

äänestykseen tuleva abortin
salliva laki, hän… ‘voi luvallisesti tukea ehdotuksia, joilla pyritään vähentämään
sellaisen lain tuomaa haittaa
ja lieventämään sen negatiivista vaikutusta… Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että hyvin kehittynyt
kristillinen omatunto ei salli äänestää sellaisen poliittisen ohjelman tai yksittäisen
lain puolesta, joka on ristiriidassa uskon ja moraalin
perussisällön kanssa. Kristinusko on eheä kokonaisuus,
eikä siitä siksi voi eristää jotain tiettyä osaa koko katolisen opin vahingoksi.”
Moraalisena perusperiaatteena pysyy siis edelleenkin se, ettei milloinkaan ole
luvallista tehdä pahaa hyvän
aikaansaamiseksi, ja siksi

Lukijoilta/Kysy papilta
Asiallisuutta kloonauskeskusteluun
Kirkossa käydään paraikaa
vilkasta keskustelua kloonauksesta ja siihen liittyvistä
eettisistä ongelmista. Kirkolla on tietysti sekä oikeus että
velvollisuus lausua mielipiteensä tästä ajankohtaisesta
asiasta, mutta voidakseen
vaikuttaa on sen pystyttävä
asialliseen ja kiihkottomaan
keskusteluun. Fidesissä 1/
2003 uutisoitu kardinaali
Jean-Marie Lustigerin lausunto, jossa hän vertaa kloonausta natsien suorittamiin
ihmiskokeisiin, edustaa
tyyppiesimerkkiä kloonauskeskustelun yleistyksistä ja
argumentoinnin puutteesta.
Natsien ihmiskokeet ja
kloonaus eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Natsien pyrkimyksenä oli parantaa pohjoista rotua rotuhygieenisiä menetelmiä käyttäen. Hitlerin mukaan pohjoisen ja juutalaisen rodun
välillä oli käynnissä sota, ja
tämä hirvittävä teoria johti
lopulta holocaustiin. (Ks.
esim. Louis Snyder, Encyclopedia of the Third Reich hakusanat Euthanasia Program ja Racial Doctrine).
Lustigerin äidin kohtalo
Auschwitzissa, vaikka se olikin hirvittävä, ei anna hänelle oikeutta leimata Antinorin kaltaisia vilpittömiä
ihmisiä natseiksi. Tällainen
osoittaa huutavaa argumentoinnin puutetta. Kehitysbiologian dosentti Kirsi Sainio sanoi: “Jos pitää kloonausta loukkauksena ihmisarvoa vastaan, se on jokai-

sen henkilökohtainen mielipide. Hyvä argumentti
kloonauksia vastaan se ei
kuitenkaan ole. Parempi olisi kysyä, miksi ihminen pitää kloonata. Tähän ei ole
pätevää perustetta.” (IL
8.12.01)
Kirkko voi tietysti säilyttää ehdottoman kielteisen
suhtautumisensa ihmiskloonaukseen, mutta voidakseen
vaikuttaa asiaan sen täytyy
pystyä pitämään keskustelu
asiallisena. Kuka tahansa voi
lyödä leimoja toisten otsaan,
mutta vaikuttaa voi ainoastaan asiallisella dialogilla ja
argumentoinnilla. Toivomme, että myös Suomen katolilaiset ymmärtävät tämän. Rohkaisuksi Lustigerin
“tummien varjojen” ajan
varalle tuomme esiin tämän
Jeesus Sirakin neuvon: “Pidä
sydämesi vilpittömänä, ole
kestäväinen, äläkä ole hätäinen kovan onnen päivänä.”
(Sir.2:2)
JARI LAAKSONEN
VILI LEHTORANTA

yhdenkään aidon elämän
puolustajan ei pitäisi ehdottaa tai äänestää sellaisen lain
puolesta, joka jättää mahdollisuuden aborttiin, vaikka se olisikin rajoittavampi
kuin edeltävä lainsäädäntö.
Mitä todellinen elämää puolustava lainsäätäjä voi ja
mitä hänen pitäisi tehdä, on
etsiä keinoja torjua abortin
tietyin ehdoin sallivasta laista niin monta abortin sallivaa varausta kuin mahdollista yksittäisin korjauksin tai
“ehdotuksin”, kuten niitä
Vatikaanin opillisessa huomautuksessa nimitetään, jos
ei ole mahdollista ajaa uutta, abortin kokonaan kieltävää lainsäädäntöä.
Tunnettu asianajaja
Claudio V
itelli
Vitelli
itelli, joka on
profiloitunut menestyksek-

käissä oikeustaisteluissa perheen puolesta, toisteli innokkaasti tätä ajatusta Lepanto -lehden alkuvuoden
2003 numerossa ilmestyneessä artikkelissaan. Jos
ihannetta ei pystytä saavuttamaan eikä siis kaikkia
abortin sallivia säännöksiä
saada romukoppaan, niin
tuloksena äänestykseen tuleva laki edelleen sallii abortin tietyin ehdoin. Kuitenkaan elämää puolustavat
kristityt lainsäätäjät eivät
tätä vaihetta edeltäneen
taistelun kiivaudesta huolimatta voi pidättäytyä äänestämästä tai antaa laille suoranaista tukeaan. Abortittoman lainsäädännön ihannetta on edelleen aina edistettävä. Gino Concetti
Concetti, Vatikaanin teologi, huomautti

Vastaus
Fidesin numerossa 1/2003, s.
3, uutisoitu Pariisin arkkipiispan, kardinaali Lustigerin lausunto, jonka mukaan
ihmisten kloonaaminen on
verrattavissa natsitutkijoiden harjoittamiin ihmiskokeisiin on herättänyt yllä
esitetyn vastalauseen. Vertausta kutsuttaan siinä mm.
yleistykseksi ja argumentoinnin puutteeksi. Lustigerin ajatukset eivät kuitenkaan välttämättä johdu tunteista, jotka liittyvät hänen
äitinsä kuolemaan Auschwitzissa.
Kuten tunnettua natsien
ihmiskokeet pyrkivät parantamaan pohjoista rotua.
Yleensä tällaista kutsutaan
eugeniikaksi (engl. eugenics). Vertauksen paikkansapitävyyden toteamiseksi riittää käyttää internetissä hakusanoja “cloning” ja “eugenics”. Tuloksista saa runsaasti todisteita siitä, että ihmiskloonaukseen monin eri tavoinkin suhtautuvat ovat
hyvin tietoisia siitä, että
kloonauksen avulla voi monistaa yksilöitä, joilla on
tiettyjä ominaisuuksia.
Tämä on selvästi selektio,
valinta, joka vuorostaan on
eugeniikan apuväline. Antinori ja esim. Zavos ovat
sen puolesta. Välttääkseen
eugeniikan käsitettä, joka
vielä kärsii natsien huonosta maineesta, käytetään
usein neutraalimpaa termiä
“genetic engineering”.

Ihmiskloonauksen kannattajien on hyvää tietää,
kenen kanssa ollaan samassa
veneessä.
Mm.
www.humancloning.orgosoitteesta löytyy julkilausuma ihmiskloonauksen puolesta. Sen lähtökohtana on,
että ihminen on eläin ilman
henkistä sielua. Julkilausuman allekirjoittajiin lukeutuvat mm. Mario Bunge,
Richard Dawkins, Adolf
Grünbaum, W
illard O.
Willard
Quine ja Simone W
eil
Weil
eil. He
kuluvat siis niiden bioinsinöörien joukkoon, jotka pitävät ihmistä kokonaisvaltaisesti bioteknologisen toiminnan objektina. Tämän
ajattelun mukaan ihmisellä
ei olisi itsestään minkäänlaista arvoa. Siksi hänet saa
“heittää roskiin”, kuten tapahtuu esim. preimplantaatiodiagnostiikan yhteydessä.
Toisaalta sekä kristinuskon että tiettyjen maallistuneiden filosofiavirtojen
(esim. kantilaisuuden) mukaan ihmisellä on arvoa,
joka ei ole käytettävissä.
Ranskan parlamentin ylähuone hyväksyi tammikuun
lopussa ihmiskloonauksen
kieltävän lakiehdotuksen,
jossa ihmiskloonausta luonehditaan “ihmislajin vastaiseksi rikokseksi” ja rangaistukset lain rikkomisesta
ulottuvat 30 vuoden vankilatuomioihin asti.
Periaate, jonka mukaan
ihmisarvo takaa yksilölle tietyn koskemattomuuden,
nousee esiin nimenomaan

L’Osservatore Romanossa
(20.12.2002), ettei riitä “kyseenalaistaa abortin sallivaa
lainsäädäntöä sen vaikutusten rajoittamiseksi, vaan se
on poistettava kokonaan”.
“Roma locuta, quaestio
soluta?” Tämän vuosisataisen sanonnan mukaan ongelma on ratkaistu, kun
Rooma on puhunut. Käykö
todella näin? Tammikuun
27. päivänä Uskonopin
kongregaatio, sama Vatikaanin virasto, jonka käsialaa
mainittu opillinen huomautus on, antoi lopullisen dekreetin, jonka nojalla seitsemän skismaattisen piispan
“papiksi” vihkimää itävaltalaista, saksalaista ja amerikkalaista katolilaisnaista ekskommunikoitiin.
Opillinen huomautus

osaltaan toteaa selkeästi,
että katolilaiset poliitikot ja
katolisille periaatteille rakennetut järjestöt eivät voi
tukea “Kirkon moraalista ja
yhteiskunnallista opetusta
eettisissä peruskysymyksissä
vastustavia poliittisia voimia
tai liikkeitä”. Ovatko siis
katoliset lainsäätäjät ja poliitikot mahdollisesti siis vähemmän vastuussa teoistaan
kuin mainittujen naisten
kaltaiset tavalliset maallikot?
Näkyvät yhdysvaltalaiset
elämän puolustajat asettivat
tässä mielessä kiintoisan ennakkotapauksen vuosia sitten pyytäessään katolista
hierarkiaa ekskommunikoimaan ne katoliset poliitikot,
jotka henkilökohtaisesta julkisesta abortinvastustukses-

Lukijoilta/Kysy papilta
Tällä palstalla toivomme lukijoittemme tuovan esille rakentavia mielipiteitään sekä
käyvän keskustelua katolisen
uskonsa todeksi elämisestä.
Lisäksi palstalla voidaan esittää kysymyksiä, joihicdadn
joku asiantunteva hiippakuntamme pappi vastaa.
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.

silloin, kun ihmisen kloonaamisessa ei olisi minkäänlaista teknillistä riskiä. Silloinhan ei tarvittaisi enää
preimlantaatiodiagnostiikkaa tai mitään muutakaan
selektiomenetelmää.
Toisin sanoen ihmisen
kloonaaminen on itsessään
moraalisesti paha teko.
RUDOLF LARENZ

taan huolimatta väittivät
joutuvansa tukemaan aborttia osana julkista autonomista tehtäväänsä tyydyttääkseen moniarvoista äänestäjäkuntaa. Nyt opillinen huomautus ei näytä enää jättävän minkäänlaista porsaanreikää sanoessaan, että “kukaan katolilainen ei voi vedota moniarvoisuuden periaatteeseen tai maallikoiden
itsemääräämisoikeuteen poliittisissa asioissa tukeakseen
näin yhteiseen hyvään vaikuttavaa politiikkaa, joka
tekee tyhjäksi tai vaarantaa
eettiset perusvaatimukset.”
ALBERTO CAROSA
ROOMA
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Ajassa

Första mässa i
Närpes kyrka
efter
reformationen
En deltagare berättar om stämningarna.
När jag blev uppringd, med
väldigt kort varsel av Fader
Peter Gebara SCJ som
undrade om vi kunde hålla
mässa 28.12.,blev jag aningen “orolig”. Vi katoliker i
Sydösterbotten brukar vanligen fira mässan i Kristinestad, hemma hos Birgitta
Recksén eller systrarna Sara
och Ana Sofia Buono
Buono, och
då gäller det att tiden passar
för alla.
I min “nöd” ringde jag
Michael Slama som sade:
varför inte i Närpes kyrka?
Han tog kontakt med kyrkoherden som vänligen lånade
oss sin kyrka, mellan en begravning och ett dop, annonserade i lokalpressen,
och dessutom bidrog kantorn med musik och solosång.
Det är inte så alldeles enkelt att samla oss katoliker
som är ganska spridda i
trakten,men allt ordnade sig
till det bästa, och lördagen
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den 28.12. firades mässa i
Närpes kyrka.
Visst var det vackert och
stämningsfullt med tända
ljus och orgelmusik. 25 personer deltog i mässan som
var öppen för alla.
Närpes kyrka är ju en
gammal katolsk kyrka. Redan 1331 fanns här en präst
och en träkyrka uppfördes
mellan 1359 och 1366 i närheten av den plats där den
nuvarande kyrkan uppfördes
1435. Kyrkan hette då Heliga korsets kyrka,ett märkligt
sammanträffande eftersom
vi hör till Heliga Korsets församling i Tammerfors. Sitt
nuvarande namn: Santa
Maria fick kyrkan 1551.
Mässan,som hölls på
finska,var samtidigt Fader
Peters avskedsbesök. Den
1.1.2003 flyttade han som
kyrkoherde till Åbo.Han
stod framför altaret och lovade att då skulle han lära
sig svenska. En katolsk guds-

tjänst skiljer sig inte så
mycket från den lutherska,
och något har vi väl lånat av
varandra. Det var nästan 480
år sedan mässa senast firats i
kyrkan. Man tror att biskop
Arvid Kurck firade sin sista
mässa i Närpes kyrka innan
han lämnade landet.
Efter mässan samlades vi
till kyrkkaffe hos familjen
Slama. En brokig samling får
man väl säga. Där fanns Närpes- och Kristinestadsbor,
samt personer från Bosnien,
Italien, Filippinerna, Polen
och Österrike.Efter en trevlig samvaro anträdde Fader
Peter en lyckosam hemfärd.
Sämre gick det för biskop
Kurck,vars skepp råkade ut
för en storm utanför Öregrund och alla omkom.
Detta var för oss katoliker en historisk och minnesvärd händelse som vi hoppas
att kan upprepas.
HELENA BJÖRK

