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Toimitukselta

Fides

Tilaisuus
rippiin

Paastonajan teemoista
yksi kestävimmistä on ripittäytymisestä muistuttaminen. Joistakin katolilaisista rippi saattaa
tuntua pelottavalta, jopa
ahdistavalta, vaikka siihen ei olekaan mitään
syytä (korkeintaan omat
syntimme). Ripit tunnustetaan rakastavalle Jumalalle, eikä pappi, joka ne
kuulee, koskaan paljasta niitä eteenpäin. Ei koskaan.
Mutta vaikka voittaisimmekin pelkomme, vastassa on toinenkin ongelma: rippitilaisuudet ovat harvassa, ja vielä harvempia ovat ne tilanteet, joissa uskova löytää papin - anonyymisti - odottamassa rippituolissa. Seuraava, nimimerkki Confiteorin kirjoittama, hieman suuttumuksen sävyttämä lukijakirje
valaissee tätä tilannetta:

... Aivan liian usein pappi saapuu myöhässä rippitilaisuutta pitämään tai käyttää ripeille varattua aikaa esimerkiksi messun
valmisteluun. Joillakin on myös tapana odottaa ripittäytyjiä penkissä istuen. Olisi äärimmäisen toivottavaa, että tällaisista tavoista - joita esiintyy monissa seurakunnissa - päästäisiin eroon,
koska ne kaikki tekevät ripittäytymisen kovin hankalaksi ja kiusalliseksi. Ei kannata ihmetellä, miksi parannuksen sakramenttia ei käytetä, jos pappia saa odotella puolet rippitilaisuuden
kestosta tai jos ripittäytyjä saa taluttaa hänet erikseen rippituoliin. ... Montako rippiä jääkään lopulta kuulematta ja kenen on
vastuu niistä? Ennen vanhaan pappi istui breviaari kädessä rippituolissa odotellen ripittäytyjiä. Ehkä vanha hyvä tapa olisi syytä
palauttaa kunniaan?

Pyhä isä itsekin kannustaa jatkuvasti tiheään ja
säännölliseen ripittäytymiseen. Hän kehottaa samalla rippi-isiä aina pysymään uskollisina kirkon opetukselle, myös sielunhoitajina rippituolista käsin,
kuten uutisista voimme lukea. Käyttäkäämme jo olemassaolevia rippitilaisuuksia aidosti hyväksemme, sielujemme parhaaksi, mutta pyytäkäämme niitä papeiltamme myös yksinkertaisesti lisää.
Eikä siinä kaikki. Annettakoon uskoville mahdollisuus anonyymiin rippiin. Todellisuudessa nimittäin
jotkut ripittäytyvät vain ulkomailla käydessään. Eikä
se varmaankaan ole tarkoituksenmukaista. Onneksi
kuitenkin ilmassa on merkkejä paremmasta, ainakin
pyhällä viikolla.

Väitöstilaisuus

Isä Tuomo T. Vimpari väittelee kanonisen oikeustieteen tohtoriksi Rooman Paavillisessa
Gregoriaanisessa yliopistossa, Piazza della Pilotta 4, lauantaina 17.5.2003 klo 16.00 (aula
C 012). Väitöskirjan aihe on The juridical personality of the Catholic church in Scandinavia - canonical problems and prospects.

Kaikki Roomassa asuvat tai tuolloin vierailevat ovat sydämellisesti tervetulleita väitöstilaisuuteen ja sitä seuraavalle vastaanotolle.
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Uutisia

Pyhä isä antoi ohjeita
rippituoliin:

Totuuden
hylkääminen
ei ole
rakkautta!

Paavi Johannes Paavali II on
ottanut voimakkaasti kantaa
rippituoleissa annettavan sielunhoidon sisältöön. Puheessaan rippi-isille ja seminaristeille Roomassa maaliskuun
lopussa pyhä isä varoitti, etteivät papit rippiä kuunnellessaankaan saa antaa ohjeita,
jotka eivät olisi sopusoinnussa kirkon opetuksen kanssa.
Paavi kannustaa kaikkia pappeja samalla säännölliseen
omantunnon tutkiskeluun.
Erityisesti ripittäytyessään
pappien tulisi tarkastella,
ovatko he pysyneet uskollisina lupauksilleen.
Nimenomaisesti paavi
muistutti pappeja velvollisuudesta rippituolissakin seurata kirkon opetusta, erityisesti
bioetiikan ja avioliiton moraalisten ja kanonisten määräysten osalta. Lainaten viime
vuonna kirjoittamaansa kiirastorstain kirjettä papeille
pyhä isä sanoi: “Ajankohtaisten eettisten kysymysten
esiintyessä saattaa tapahtua,
että uskovat tulevat ulos rippituolista varsin vieraiden aja-

tusten saattelemina, koska
kaikki rippi-isät eivät noudata samaa arvostelulinjaa.
Mutta todellakin kuuluu kaikille, jotka Jumalan ja kirkon
nimessä tätä tärkeää virkaa
harjoittavat, selkeä velvollisuus olla esittämättä ja välittämättä ainakin sakramentin
jakamisen yhteydessä sellaisia
henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka eivät ole yhtäpitäviä
kirkon opin ja julistuksen
kanssa. Väärin käsitetyn huomaavaisuuden käsitteen takia
ei rakkautta pidä liittää totuuden hylkäämiseen.”
Paavin mukaan rippejä
kuuntelevan papin on toivotettava ripittäytyjä tervetulleeksi, oltava huomaavainen,
lämmin ja huolehtiva sekä
annettava tarpeeksi aikaa.
Hänen tulee pyhän isän mukaan myös olla “laupias ja oikeudenmukainen viitatessaan — ilman mitään ideologisia tulkintoja — kirkon aitoon opetukseen”.
KATT/VIS/KATH.NET

Irakin
sota
masensi
paavin

Samalla pyhä isä vahvisti pyhiinvaelluksen
Pompeijiin.

Paavi Johannes Paavali II kertoi yleisaudienssilla masentuneensa kuullessaan Irakin
sodan puhkeamisesta. Rauhan palauttamiseksi pyhä isä
toisti pyyntönsä ruusukon
rukoilemisesta. Viitaten psalmiin 89, joka asettaa vastakkain ihmisen heikkouden ja
Jumalan voiman ja kunnian,
paavi rohkaisi 13.000 läsnäolijaa pyytäen, että “iankaikkisuuden ajatus läpäisisi lyhyet elämämme ja tekomme”.
Paavi myös vahvisti rukoilevansa aktiivisesti rauhan
puolesta Irakissa “unohtamatta muita konflikteja, jotka ovat käynnissä eri puolilla
maailmaa”. Hän kehotti uskovia “olemaan kestäviä ruusukon rukoilemisessa rauhan
puolesta”.
Audienssinsa lopuksi
pyhä isä ilmoitti tekevänsä
lokakuun 7. päivänä pyhiinvaelluksen Pompeijin mariaaniseen pyhäkköön Italiassa.
Päivä on Ruusukkorukouksen Neitsyt Marian muistopäivä. Paavi sanoi etsivänsä
silloin “Marian äidillisiä puoltorukouksia oikeudenmukaisuuden ja rauhan saavuttamiseksi koko maailmalle”.
KATT/VIS/ZENIT

Kansainvälisiä
humanitaarisia
sopimuksia
kunnioitettava
sodassa

Paavi Johannes Paavali II lähetti Roomassa maaliskuun lopussa kokoontuneille sotilaskappalaisille viestin, jossa hän painotti humanitaaristen sopimusten
kunnioittamisen tärkeyttä sotilaallisissa selkkauksia.
Pyhän isän mukaan sotatoimiin turvautuminen sinänsäkin on hylättävä muuten kuin oikeutetun puolustuksen järjestämiseksi.

Viestissään paavi sanoi, että
periaatteet, joista kansainvälinen humanitaarinen laki
muodostuu, ovat kehittyneet
suotuisasti, kiitos kristilliseen
sanomaan liittyvien periaatteiden kypsymisen, aivan erityisesti ihmispersoonan arvokkuuden tunnustamisen.
Nämä periaatteet opettavat, että “jopa kovimmassa
taistelussa on mahdollista ja
juuri siksi myös velvollisuus
kunnioittaa sotilaallisen vastapuolen sekä siviilihenkilöiden arvokkuutta ja jokaisen
sotilastoimiin osallistuvan
ihmisen lähtemätöntä arvoa”.
“Näin kannustetaan sovitukseen, joka on välttämätöntä rauhan vakiinnuttamiseksi konfliktitilanteen jälkeen”,
pyhä isä jatkoi puolustaen
humanitaarisia sopimuksia ei
vain oikeudellisena vaan ensisijaisesti juuri eettisesti varteenotettavana säädöstönä.”

Nya former för konsekrerat liv överraskar Vatikanen
Den årliga mässan för ordensliv firades på kyndelsmässodagen i Peterskyrkan med en
suggstiv välsignelse av vaxljus
som symbol för det man kallar konsekrerat liv.
Det var Johannes Paulus
II som 1997 instiftade den årliga dagen för konsekrerat liv.
Trots bristen på kallelser
i det moderna samhället föds
idag nya rörelser som överraskar också Vatikanen, berättar
sekreteraren för Vatikanens
kongregation för ordensliv,
ärkebiskop Silvano Nesti, för
Vatikanradion.
Det uppstår nya institut
för konsekrerat liv som har
en stark andlighet och som
bejakar evangeliet, påven och
kyrkans läroämbete. Det är
institut som lockar många

unga. Det är något som överraskar oss. De institut som
uppstått på senaste tiden
lockar många unga just genom sin stränghet och sitt konsekventa bejakande av Kristus
och kyrkans läroämbete.
Ordenslivet eller det konsekrerade livet lockar främst
kvinnor: Det finns idag ca
600 000 kvinnor och 200
OOO män som lever i någon
form av aktivt ordensliv eller
konsekrerat liv. Därtill kommer 56 000 nunnor och 12
000 munkar i traditionellt
klosterliv.
Nyligen erkände Vatikanen en av de många moderna versionerna av konsekrerat liv, som ofta är en medelväg mellan traditionellt klosterliv och vanliga människors

liv ute i samhället. Därför var
det ordföranden för Vatikanens råd för lekfolk, kardinal
James Stafford, som överlämnade dekretet till den franska rörelsen “Saligprisningarnas gemenskap”, som nu blir
en påvligt erkänd internationell förening av katoliker .
Gemenskapen grundades
1973 av en före detta protestantisk pastor. Rörelsen uppstod inom ramen för den karismatiska förnyelsen i den
katolska kyrkan efter Andra
Vatikankonciliet. Gemenskapen lägger särskilt vikt vid
bandet mellan kontemplation och mission i det franska
1800-talshelgonet Thérèse av
Lisieux’ efterföljd.
Gemenskapen omfattar
vanligt lekfolk, präster, män-

niskor som lever i celibat och
familjer. Den finns idag i 32
länder med 46 hus, där 1500
bröder och systrar lever i gemenskaper som är mittpunkt
för en större gemenskap som
kallas “Saligprisningarnas familj”. Rörelsen är präglad av
karmeliternas andlighet och
av en stark upplevelse av nåden, av att Herren kommer
och att man kan påskynda
hans ankomst genom vacker
liturgi och genom gemenskap.
KATT/KM

Viitaten nykyiseen “vaikeaan historian aikaan, jolloin
maailmassa jälleen kerran
kuullaan aseiden kalistelua”
paavi sanoi: “Aseellisten selkkausten aiheuttamien uhrien, tuhojen ja kärsimyksen
ajattelu tuottaa aina suurta
huolta ja kipua. ... Pitäisi olla
selvää, että ihmiskunnan
enemmistö jo ennen Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksia piti hylättävänä valtioiden välisten konfliktien käyttämistä ratkaisukeinona.
Poikkeuksen tekee puolustautuminen hyökkääjää vastaan.”
“Nykyinen laaja liikehdintä rauhan puolesta — jota ei
Vatikaanin II kirkolliskokouksen mukaan saa redusoida
pelkäksi ‘sodan poissaoloksi’
— osoittaa kaikkien maanosien ihmisten selvän vakaumuksen.” Paavin mukaan
eri uskontojen vahvuus rauhan etsimisen edistämisessä
on kuitenkin lohdutuksen ja
toivon lähde.
“Rauha meidän uskonkäsityksemme mukaan, vaikka
se näyttäytyisikin vain poliittisten sopimusten ja yksilöiden ja kansojen välisen vuoropuhelun tuloksena, on Jumalan lahja. Meidän on jatkuvasti pyydettävä sitä rukouksin ja katumusta tehden.” Paavi jatkoi vahvistaen:
“Ilman sydänten kääntymystä ei ole rauhaa! Rauha saadaan aikaiseksi vain rakkaudella!”
Lopuksi pyhä isä totesi:
“Juuri nyt meiltä kaikilta pyydetään työskentelyä ja rukousta, jotta sota häviäisi ihmiskunnan horisontista.”
KATT/VIS
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Ihmisen oltava
työn subjekti ja
päähenkilö
Pyhän Joosefin juhlapyhänä
19.3. yleisaudienssilla pitämässään puheessa paavi Johannes Paavali II esitti näkemyksensä “työn spiritualiteetista”. Hänen mukaansa ihmisen itsensä on oltava työn
subjekti ja päähenkilö. Samalla pyhä isä halusi osoittaa läheisyytensä ja myötätuntonsa
niille, jotka ovat työttömiä tai
kärsivät työhön liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista.
Työläisten suojelijan, pyhän Joosefin muisteleminen
antoi paaville nyt mahdollisuuden pohtia työn tarkoitusta. Tätä teemaa hän on käsitellyt aiemmin mm. kiertokirjeessään Laborem exercens
vuodelta 1981. Pyhä isä sanoi:
“Ihminen on työn subjekti ja
päähenkilö. Tämän totuuden
valossa on helppo ymmärtää
se perustavaa laatua oleva
yhteys, joka vallitsee ihmisen,
työn ja yhteiskunnan välillä.”
Vatikaanin II kirkolliskokouksen konstituutiota Gaudium et Spes lainaten paavi
selitti, että inhimillinen toiminta, työ mukaanlukien,

“on lähtöisin ihmisestä ja on
tarkoitettu ihmistä varten”.
“Jumalan järjestyksen ja tahdon mukaisesti sen on palveltava ihmiskunnan todellista
hyvää ja annettava ihmisen
kehittää ja toteuttaa koko
kutsumustaan sekä yksilönä
että yhteiskunnan jäsenenä”,
paavi jatkoi.
Tämän tehtävän toteuttamiseksi pyhä isä esitti “todellisen työn spiritualiteetin” viljelemistä. Sen olisi oltava tiiviisti kytköksissä “työn evankelumiin”. Samalla uskovien
olisi “julistettava ja todistettava työn kristillisestä merkityksestä eri tehtävissään”.
Lopuksi paavi sulki pyhän
Joosefin esirukousten suojaan “nuoret, jotka valmistautuvat tulevaa ammattia varten, työttömät ja kaikki, jotka kärsivät työpaikkojen vähäisyydestä, perheet ja koko
työmaailman, joka on sitä leimaavien odotusten ja haasteiden, ongelmien ja tulevaisuuden toiveiden edessä”.
KATT/ZENIT

Ruusukkokirje
bestselleriksi
Afrikassa

Tony Blair
otti vastaan
kommuunion

Paavin apostolin kirje Rosarium Virginis Mariae on saavuttanut ennennäkemättömän suosion Afrikassa.
Kirjasesta on otettu yli
15.000 englanninkielisen
kappaleen painos, ja jo
20.000 swahilinkielistä vihkoa on myyty. Valoisia salaisuuksia selittävä vihkonen on
vieläkin suositumpi, sitä on
myyty jo yli 30.000 kappaletta.
Paikalliset piispat ovat
osoittaneet kiitollisuuttaan
erityisesti Paoline Editoriali
Africa -kustantamolle, joka
kirjasten nopeasta toimittamisesta on vastannut.
KATT/KATH.NET

Asiatisk
biskop i USA

USA har fått sin förste biskop
av asiatisk börd. Monsignor
Ignatius Wang, 68, är hjälpbiskop i ärkestiftet San Francisco där 25 % av medlemmarna i kyrkan är asiater.
KATT/KM
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Vieraillessaan helmikuun lopussa Vatikaanissa perheensä kanssa Ison-Britannian
pääministeri Tony Blair sai
erityisluvalla ottaa vastaan
pyhän kommuunion paavilta
tämän viettämässä yksityismessussa. Blairin vaimo Cherie ja heidän kolme lastaan
ovat katolisia, Tony Blair sen
sijaan on anglikaani.
Vaikka katolisen kirkon ja
anglikaanisen kommuunion
välillä ei ole eukaristiayhteyttä, on mahdollista, että katolilaisen kanssa naimisissa oleva anglikaani voi erityisissä
tilanteissa ottaa vastaan pyhän kommuunion. Näin asiasta ovat lausuneet mm. Englannin, Walesin, Skotlannin
ja Irlannin katoliset piipainkokoukset.
Blairin kommuunion
symboliarvon uskotaan vahvistavan yleisiä ekumeenisia
pyrkimyksiä. Toisaalta on
huhuttu, että Blairista itsestään olisi tulossa katolilainen.
KATT/KI/KATH.NET

Uutisia
Pyhän
Birgitan
rukouksesta
kuoroteos
Ruotsissa

Pyhän Birgitan juhlavuoden
kuoroteos “Osoita minulle
tie” on saanut ensiesityksensä Ruotsissa. Säveltäjä, konserttipianisti Inger Wikström pitää Birgitan kieltä säveltämiseen inspiroivana.
Teos on tarkoitettu kuoron ja
seurakunnan yhdessä esittämäksi.
Ruotsin evankelis-luterilainen kirkko on tilannut
kuoroteokset Birgitan tekstiin myös kahdelta muulta
tunnetulta naissäveltäjältä,
Ditte Anderssonilta ja Elisabeth Engdahlilta. Tarkoituksena on, että seurakunnat
voivat jumalanpalveluksissa
laulaa Birgitan rukousta
oman aikamme musiikin sävelin. Näin seurakuntalaiset
voivat osallistua Birgitan syntymän 700-vuotisjuhlan viettoon. Valtakunnallista pääjuhlaa vietetään 31.5.-1.6.
Vadstenassa.
KATT/KT

Stockholms
stift 50 år

I år fyller Stockholms stift 50
år. Därförinnan var det ett
apostoliskt vikariat. Med anledning av jubileet firas en
extra högtidlig gammal (tridentinsk) mässa med biskop
Anders Arborelius OCD
den 26.april kl.18 i St. Eriks
domkyrka. Mässan föregås av
en föreläsning och utställning
i Domkyrkosalen där också
kyrkkaffe serveras efter mässan.
KATT

Kardinaali
Groer
kuollut

Itävaltalainen kardinaali
Hans Hermann Groer OSB
on kuollut. Hän kuoli Sankt
Pöltenissä 83 vuoden ikäisenä. Paavi Johannes Paavali II
lähetti surunvalittelusähkeen
Itävallan priimakselle, kardinaali Christoph Schönbornille OP.
Groer oli vihitty papiksi
1942 ja piispaksi 1986. Paavi
Johannes Paavali II loi hänet
kardinaaliksi vuonna 1988.
Hän toimi Wienin arkkipiispana 1986-1995.
KATT/VIS

Hiippakunnan
taloudesta
vuonna 2002

Helmikuun 5. päivänä hiippakunnan talousneuvostossa käsiteltiin hiippakunnan vuoden 2002 tilinpäätöksiä. Monikkomuoto johtuu siitä, että kirkkomme kirjanpito on hajautettu. Kokonaiskuvan antamiseksi on osista seuraavassa rakennettu koko
Katolista kirkkoa Suomessa koskeva tilinpäätös. Huomio kiinnittyy ennen kaikkea kahteen pääseikkaan. Olimme, kuten aikaisempina vuosina silmiinpistävästi riippuvaisia ulkomaisesta
avusta, jolla katettiin yli 40 % toiminnan ja rakentamisen menoista. Lisäksi viime vuonna tilannetta heikensi sijoitusten heikko tuotto, minkä vuoksi alijäämä oli yli 200.000 euroa.
Seurakunnat vastaavat noin 40 prosentilla hiippakunnan ”liikevaihdosta”. Oman seurakunnan talous on useimmille pääosiltaan tuttu. Talouskertomus julkaistaan seurakunnan lehdessä. Kolehdit ja seurakuntalaisten muu taloudellinen tuki yhdessä seurakunnan muiden tulojen kanssa kattavat suuren osan
seurakuntien noin 410.000 euron menoista. Silti varsinkin pienemmissä seurakunnissa tarvitaan rakennusten ja papiston ylläpitoa varten hiippakunnan välittämää ulkomailta tulevaa rahaapua, joka viime vuonna oli 83.000 euroa.
Tämän tilanteen parantamiseksi piispa Paul Verschuren kirjoitti muun muassa 1987 ja 1989 kirjeen FIDES -lehden välityksellä kaikille hiippakuntalaisille heidän taloudellisesta vastuustaan. Hiippakuntalaiset ovat kiitettävästi ottaneet vastaan tämän kirjeen hyvin vakavasta, minkä johdosta seurakuntalaisten lahjoitukset (ei kolehdit) omalle seurakunnalle lisääntyivät
huomattavasti. Ylipäätään kolehdit ja lahjoitukset ovat viimeisten 10 vuoden aikana eri seurakunnissa eri mittauksella nousseet merkittävästi. Mainittakoon, että piispa Verschurenin katolilaisille antamaa kehotusta kantaa omaa vastuutaan Katolisesta kirkosta Suomessa seurasi muutaman vuoden välein hiippakunnan talousneuvoston kertomuksia ja kehotuksia, viime
kerta vuonna 1999 (vrt. Fides).
Seuraavan osa-alueen hiippakunnan taloudesta muodostaa
se, mitä voinee kutsua keskushallinnoksi. Keskushallintoon luetaan sekä piispa, piispantalo ja siinä toimiva piispan kanslia
että viime kädessä myös katekeettinen keskus, tiedotuskeskus
ja hiippakunnan toimintakeskus Stella Maris. Keskushallinnon
toimintaan kuuluu mm. pappiskandidaattien koulutus (viime
vuonna 16.000 euroa), eri neuvostojen kokoukset (4.700 e),
hiippakuntajuhla, piispan toiminta seä kanslia. Nämä menot
olivat viime vuonna 136.000 e, josta palkkamenojen osuus oli
43.000 euroa. Katekeettisen keskuksen, tiedotuskeskuksen ja
Stella Marisin yhteenlasketut tulot olivat viime vuonna noin
105.000 euroa. Menot olivat noin 360.000 e, josta puolet palkkamenoja.
Keskushallinnon tulopuolelle kirjataan lähinnä sijoitustulot, jotka syntyvät ennen kaikkea joukkovelkakirjojen tuloista.
Osakesijoitukset ovat pienempi osa sijoituksista, mutta kurssien laskusta johtuen sijoitustoiminnan tulokseksi jäi vain noin
11.000. Muut tulot olivat noin 23.000 e.
Palkkaa saa keskushallinnossa ja keskuksissa tällä hetkellä 8
henkilöä, näistä yksi työskentelee piispantalossa, katekeettisessa keskuksessa 3, tiedotuskeskuksessa ja Stella Marisissa kummassakin 2. Palkkamenot olivat yhteensä noin 220.000 euroa.
Ne muodostava merkittävän osan menoista ja ainoastaan poikkeuksellisesti niihin saadaan tukea ulkomailta. Piispa ja papit
eivät saa rahapalkkaa, vaan ylläpitonsa ja toimeentulonsa tukea. Nämä menot (noin 100.000 e) katetaan käytännössä ulkomailta saadun avun turvin.
Kun edellä olevaan lisätään em. piirin ulkopuolelle, kuten
ekumeeniseen keskukseen, SEN:iin, Caritakseen ja aikaisempien vuosien rakennushankkeisiin suuntautuneet menot yhteensä 240.000 euroa ja joitakin päällekkäisyyksiä karsitaan, menojen yhteismääräksi saadaan 1,1 milj. euroa. Tulot ovat ilman
ulkomaiden antamaa tukea 0,4 milj. euroa. Katolinen kirkko
Suomessa tuotti tämän mukaan vuonna 2002 tappiota 700.000
euroa, eli noin 80 euroa jäsentä kohden. Vaikka saimme ulkomailta, lähinnä saksalaisilta avustusjärjestöiltä, apua noin
490.000 euroa, hiippakunta joutui turvautumaan säästöihin.
Helsinki, 25.3.2003

Rudolf Larenz
hiippakunnan
ekonomi

Jaakko Airava
Mikael Paul
hiippakunnan talousneuvoston jäseniä

Rukous
rauhan
puolesta

Oremus
Christus Rex, Inc.

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

Isä Jumala,
sinä itse olet rauha ja
kaiken rauhan lähde.
Riitainen ihmissielu ei
sinua käsitä
eikä väkivaltainen mieli
ota sinua vastaan.
Suo kaikille sovinnon
ihmisille kestävyys hyvässä
ja paranna riidan erottamat
auttamalla heitä unohtamaan vihansa.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme
kautta. Aamen.

Huhtikuu

Että kirkossa vastuullisessa asemassa olevat eläisivät jatkuvasti loistavina esimerkkeinä Pyhän Hengen johdatuksesta.
Että kaikki lähetysalueilla työskentelevät papit, maallikot ja sääntökuntalaiset todistaisivat elämällään rohkeasti yleismaailmallisesta kutsusta pyhyyteen.

Toukokuu

Että vaikeuksissa olevat lapset ja ne, jotka ovat omistautuneet pitämään heistä huolen, löytäisivät Mariassa,
elämän äidissä, jatkuvan tuen ja avun.
Että Aasian paikalliskirkoissa Pyhä Henki uudistaisi innon levittää evankeliumia koko maanosaan.

Böneapostolatet

MESSUKIRJASTA

Vi ber ...

April

Att de människor som har ansvarsfulla positioner inom
kyrkan ständigt skall leva ett liv som lysande exempel
på den helige Andes ledning.
Att prästerskap och lekmän och alla ordensmänniskor som arbetar med mission modigt med sina liv skall
vittna om att alla människor kallats till helighet.

Maj

Kuuliaisuus tekee meistä eniten
Jeesuksen kaltaisia ja yhtä hänen
kanssaan. Todellinen kuuliaisuus on
jatkuvaa ristiinnaulitsemista.
K ALKUTAN

ÄITI

Att barn i svårigheter, och de människor som ägnat sina
liv åt att ta hand om dem, i Maria, livets moder, ständigt skall finna stöd och hjälp.
Att den helige Ande i lokalkyrkorna i Asien skall
förnya ivern att sprida evangeliet till hela den världsdelen.

T ERESA

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät
13.4. su Herran kärsimisen palmusunnuntai (II)

ennen kulkuetta: Mark. 11: 1-10
1L Jes. 50: 4-7
Ps. 22: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6-11
Ev.Mark. 14:1-15:47

20.4. su pääsiäissunnuntai (I)

1L Apt. 10: 34a, 37-43
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. Ks 24
2L Kol. 3: 1-4 tai 1 Kor. 5: 6b-8
Ev.Joh. 20: 1-9 tai Mark. 16: 1-7

27.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan laupeuden sunnuntai (II)

1L Apt. 4: 32-35
Ps. 118: 2-4, 16-18, 22-24. Ks 1
2L 1 Joh. 5: 1-6
Ev.Joh. 20: 19-31

4.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Apt. 3: 12a, 13-15, 17-19
Ps. 4: 2, 4+7, 9. Ks 7b
2L 1 Joh. 2: 1-5
Ev.Luuk. 24: 35-48

Palmsöndag

Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem, Se din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han
kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

När det myckna folk, som hade kommit till högtiden, fick höra, att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta
honom och ropade: Hosianna! Välsignad vare
han, som kommer i Herrens namn, han som är
Israels konung.
SAK.9:9 , JOH.EV. 12:12-13
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Pyhimys

Birgittalaissisaret tämän päivän Suomessa

”Minä istutan uuden viinipuun, joka siten kasvaa ja tekee uusia oksia” olivat Herran ennustukselliset sanat
pyhälle Birgitalle. Oli vuosi
1346, jolloin Birgitta sai ensimmäiset varsinaiset ilmestyksensä ja siten käskyn Herralta perustaa uusi luostarijärjestö, uusi pieni taivaan valtakunta keskelle rappeutuvaa
kristikuntaa Pyhän Neitsyt
Marian kunniaksi. Tällöin
Birgitta oli ollut vasta vähän
aikaa leskenä ja asui yhä Alvastran cisterniläismunkkilluostarin vieressä. Birgitta
ryhtyi heti työhön ja sääntökunta sai nimekseen Kaikkein Pyhimmän Vapahtajan
Sääntökunta. Birgitta ymmärsi, että kyseessä ei ollut hänen
sääntökuntansa vaan Herran
ja, että hän vain toimi Jumalan yksinkertaisena välikappaleena. Ensimmäinen luostari rakennettiin Vadstenaan
Vätternjärven rannalle. Kuningas Magnus IX oli lahjoittanut sieltä Birgitalle vanhan
kuninkaan linnan, joka sitten
restauroitiin luostariksi. 1370
ranskalaissyntyinen paavi
Urbanus V antoi hyväksynnän uudelle luostarijärjestölle vahvistaen sen säännöt,
vaikka nunnien ja munkkien
tuli lisäksi myös noudattaa
pyhän kirkkoisä Augustinuksen luostarisääntöjä, jotka
yhä tänään meillä ovat käytössä ja vaikuttavat meidän sisarten jokapäiväiseen elämään.
Pyhä Birgittahan ei enää koskaan palannut takaisin Ruotsiin, vaan kuoli Roomassa 70
vuoden ikäisenä 23.7.1373.
Omaksi suureksi surukseen
hän ei ehtinyt nähdä Vadstenan luostaria toiminnassa ja
pukeutua nunnan pukuun
kuten oli unelmoinut. Mutta äidin toive täyttyi tyttäres-

oli silloin 34-vuotias.

Pyhän Birgitan ikoni. Ritva Westermarck 2003.
sä, sillä Birgitan tytär Katarina jatkoi äitinsä elämäntyötä
ollen Vadstenan ensimmäinen Abbedissa. Ennen reformaatiota Euroopassa oli yli
70 Birgittalaisluostaria ja tästä luostarijärjestön kukoistusajasta meillä täällä Suomessa
kertoo yhä Naantalin kirkko,
joka alun perin toimi luostarikirkkona, ja muutama nunnan hauta Naantalin hautausmaalla. Naantaliin Luostari perustettiin 1438 ja ovensa
se joutui sulkemaan 1591.
Tänään Suomesta löytyy
kaksi Birgittalaisluostaria
Turusta ja Helsingistä, jotka
molemmat kuuluvat ruotsalaissyntyisen autuaan äiti Elisabet Hesselbladin vuonna

1911 Roomassa perustamaan
Pyhän Birgitan Kaikkein Pyhimmän Vapahtajan Sääntökuntaan. Maria Elisabet syntyi Fåglavikissa Länsi-Göötanmaalla 4.6 1870 ja oli vasta
16 vuotta vanha kun muutti
siirtolaisena Amerikkaan voidakseen auttaa taloudellisesti köyhtynyttä perhettään Faluniin. Perheeseen yhteensä
kuului 11 sisarusta. Amerikassa Maria Elisabet asui New
Yorkissa ja opiskeli sairaanhoitajaksi Rooseveltin katolisessa sairaalassa. Siellä hän
löysi oman kutsumuksensa ja
hänet otettiin katolisen kirkon jäseneksi 15.8.1902 jesuiitta isien opastamana. Eurooppaan takasin hän palasi
lopullisesti vuonna 1904 ja

Äiti Elisabetin ajatus alkujaan ei ollut perustaa uutta
sääntökuntaa, mutta näköjään Jumalalla oli hänen varalleen toisenlainen suunnitelma. Hän vain toivoi voivansa seurata oman maanaisensa, pyhän Birgitan jalanjälkiä
ja viedä birgittalaissisaret takaisin Ruotsiin. Hän koki
tehtäväkseen rakentaa Rooman ja Ruotsin välille uusi
”silta”, jollainen oli vallinnut
Birgitan aikana keskiajalla.
Autuas äiti Elisabet oli sitten
reformaation jälkeen ensimmäinen Birgittalaissisar, joka
palasi takaisin Ruotsiin jo
vuonna 1923 avaten siellä
uuden birgittalaisluostarin,
nyt Tukholman Djursholmissa. Oli ehtinyt kulua yli 300
vuotta viimeisistä birgittalaissisarista Vadstenassa. Virallisen kirkollisen vahvistuksen
äiti Elisabet sai uudelle sääntökunnalle vuonna 1940 paavi Pius XII:lta ja pari vuotta
siitä hän sai luvan ottaa käyttöön vanhan nimen Ordo
Sanctissimi Salvatoris. Itse
autuas äiti Elisabet kuoli Roomassa, Pyhän Birgitan talossa 86 vuoden ikäisenä vuonna 1957 ja riemuvuonna
2000 yhdeksäs huhtikuuta
paavi Johannes Paavali II julisti hänet autuaaksi Pyhän
Pietarin kirkon aukiolla Roomassa. Siten Äiti Elisabetista
tuli ensimmäinen ruotsalainen ja pohjoismaalainen nainen, joka julistettiin autuaaksi sitten reformaation.
Suomeen sisaret saapuivat
kuudes heinäkuuta vuonna
1986 silloisen katolisen kirkon piispa Pauli Verschurenin kutsusta. Ja vaikka oli
ehtinyt vierähtää yli 400 vuotta viimeisistä Naantalin bir-

gittalaisluostarin asukkaista,
niin muisto heistä näytti elävän vahvasti suomalaisten
mielessä ja elää yhä, sillä monet tavatessaan meidät ensimmäistä kertaa vielä tänä päivänäkin kysyvät, että olemmeko Naantalista. Suomen kansa onkin ottanut birgittalaissisarensa sydämellisesti vastaan. Mutta nyt sisaret asettuivat Turkuun ja saivat käyttöönsä kokonaan peruskorjatun talon, joka yhdistettiin
kirkkoon rakentamalla näiden väliin lisärakennus. Luostarin vieraskodissa on tilaa 40
vieraalle, ja suuremmatkin
opintopäivien ja kongressien
osanottajaryhmät voidaan
sinne majoittaa. Talossa on
tilava, yli 100 hengen kokoussali, Birgitta-sali, sekä kirjaston vieressä pieni neuvotteluhuone, Katariina-sali. Talon
toinen kerros on opiskelijaasuntoina ja tarjoaa asunnon
11 tytölle ja jatkaa Pyhän Sydämen sisarten asuntolatoimintaa. Kaksi seuraavaa kerrosta on varattu vieraiden
käyttöön. Siellä on sekä yhden että kahden hengen huoneita, ja kummassakin kerroksessa on seurustelu huone
televisioineen. sisaret itse asuvat talon ylimmässä kerroksessa, jossa meillä on myös
oma kappeli. Sen hiljaisuus ja
rauha kutsuvat puolestaan
meitä sisaria rukoukseen ja
mietiskelyyn.
Helsingissä sisaret aloittivat toimintansa vuonna 1995
ja vuotta myöhemmin saivat
sieltä käyttöönsä kerrostalohuoneiston, jonka yhdestä
huoneesta tehtiin pieni kappeli yhteisiä rukoushetkiä varten. Kappelissa voi myös viettää Pyhää Messua ja harjoittaa sakramentin palvontaa,
sillä siellä on alttarikaappi

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään Joosefiin. 1/10
Daavidin sukua

E VANKELIUMIEN ensimmäinen tieto pyhästä Joosefista
liittyy hänen syntyperäänsä:
Joosef “kuului Daavidin sukuun”. Sen tähden hän lähti
kihlattunsa kanssa Betlehemiin, jossa hänen piti kirjoittautua veroluetteloon. Daavidin dynastian jäsenyys ei enää
merkinnyt mitään yhteiskunnallista etuoikeutta, mutta
kuninkaallinen tausta vaikutti silti Joosefiin, jonka Jumala oli määrännyt “naisista
kauneimmalle”, “kaikista ihmisistä kauneimmalle”.
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Ratkaisevaa oli jokin
muu: Syntyperänsä ja Neitsyt
Marian kanssa solmimansa
aidon avioliiton avulla Joosef
kykeni takaamaan Jeesus-lapselle, joka hänelle oli uskottu, oikeuden messiaanisuuteen todellisena “Daavidin
poikana”. Juutalaisille tämä
oli välttämätöntä: Messiaan
oli oltava Daavidin poika. Se,
joka ei sitä pystyisi osoittamaan, ei kerta kaikkiaan kelpaisi Messiaaksi. Eikä äidin
kautta tapahtuva periytyminen riittäisi. Juutalaisuudessa, samoin kuin koko semiit-

tisessä kulttuuripiirissä, perintöoikeus ei seurannut äitiä, ei edes pyhää Neitsyttä,
joka todistettavasti oli Daavidin tytär. Lisäksi oli tuohon
aikaan voimassa, että lihallinen isyys ja laillinen isyys olivat oikeudellisesti täysin samanarvoiset. Siinä olikin yksi
Joosefin keskeisistä tehtävistä. Hänen osanaan oli toimia
Jeesuksen neitseellisenä ja
laillisena isänä, jotta myös
Jeesuksessa kävisi toteen lupaus, että tuleva Vapahtaja todella olisi “Daavidin poika”.

Hiljainen suuruus on kymmenosainen mietiskely pyhästä Joosefista. Se on alunperin ilmestynyt itävaltalaisessa St. Josef
-lehdessä (Heft 6, 2001).
www.stjosef.at

Paimenelta
Hyvät sisaret ja veljet
sakramentin säilyttämistä varten. Vieraskoti toimintaa siellä ei ole vaan sisaret työskentelevät päivittäin piispan talossa. Sisaria tällä hetkellä
Turussa on yhdeksän, jotka
ovat kotoisin Englannista,
Italiasta, Intiasta ja Meksikosta. Helsingin yhteisöön kuuluu puolestaan kolme sisarta:
yksi meksikolainen, yksi intialainen ja yksi suomalainen.
Tapana on, että lähes kaikissa luostareissamme eri kansalaisuudet ovat sekoitettu keskenään, lukuun ottamatta
Intiassa olevia talojamme. Iältään sisaret ovat eri-ikäisiä,
nuorin on 31-vuotias ja vanhin 85.
Suomessa birgittalaissisarten tarkoituksena on vaalia
Naantalin luostarin vanhaa
perinnettä. Perustaessaan
uuden birgittalaissääntökunnan autuas äiti Elisabet uudisti ja ajanmukaisti sen toimintaa luopumalla joissakin kohdin sääntökunnan alkuperäisistä, ankarista periaatteista,
silti seuraten huolellisesti pyhän Birgitan jalanjälkiä ja
hänen jättämäänsä hengellistä perintöä. Sisaret noudattavat yhä tänä päivänäkin pyhän Augustinuksen luostarisääntöä yhdessä birgittalaissääntökunnan luostarisääntöjen kanssa ja antavat kolme
luostarilupausta: kuuliaisuuden, köyhyyden ja puhtauden
lupaukset. Luostarisäännöt
puolestaan pohjautuvat Raamattuun, Uuden Testamentin evankeliumeihin. Äiti Elisabet piti esikuvanaan ennen
kaikkea Nasaretin pyhää perhettä: rukous, työ ja uhraus,
ja siellä vallinnut rauha ja
yhteistyö.
Sisarten luostaripuvun
symboliikka on peräisin keskiajalta 1300-luvulta pyhän

Paastokäskyssäni annoin lyhyen muotoilun katumusvelvollisuuden täyttämiselle paastonaikana. Halusin siten viitata tuon velvollisuuden yleiskirkolliseen luonteeseen. Vastauksena joidenkin uskovien
esittämiin kysymyksiin haluan nyt täsmentää, että perjantaisessa paastoamisessa ei mitään olemassaolevaa ohjetta
ole muutettu. Näin ollen Pohjoismaiden piispainkokouksen päätökset vuodelta 1985
ovat edelleen voimassa. Palautan tässä mieliimme nuo päätökset, jotka kunnioitettu
edeltäjäni piispa Paul Verschuren julkaisi.

1. Uskovia velvoittaa paasto
ja liharuoasta pidättyminen,
abstinenssi, tuhkakeskiviikkona ja pitkänäperjantaina.
Paastoamisvelvollisuus koskee täysi-ikäisiä siihen asti,
kun he täyttävät 60 vuotta,
abstinenssi 14 vuotta täyttäneitä.
2. Perjantaisin jokainen 14
vuotta täyttänyt täyttää katumusvelvollisuuden esimerkiksi:
* pidättymällä liha- tai jostakin muusta ruoasta,
* pidättymällä alkoholin tai
tupakan käytöstä tai jostakin
muusta nautinnosta,

3. Jokainen voi vapaasti valita sen katumuksen harjoittamisen muodon, jota hän ta-

Birgitan ilmestyksistä. Herra
ilmoitti hänelle yksityiskohtaisesti miten hänen munkkinsa ja nunniensa tuli pukeutua. Päässään sisaret kantavat Jeesuksen kruunua ja
hänen viisi haavaa ristillä (punaiset pilkut) ja kruunu on
merkki pidättäytyväisyydestä
ja puhtaudesta. Harmaa väri
oli Birgitalle kärsimyksen ja
rangaistuksen väri. Puvun irrallinen osa niin sanottu scabulari tarkoittaa ristiä ja, että
sisaret ovat Kristuksen sotilaita. Kruunun, mustan hunnun ja scabularin sisaret pukevat ensimmäistä kertaa antaessaan ensimmäiset luostarilupauksensa. Noviisiaika
kestää yhden vuoden ja sinä
aikana sisarilla on yllään harmaa luostaripuku ja päässään
he kantavat valkoista huntua.
Sormus sisaren oikeassa kädessä ilmaisee, että sisar on
antanut ikuiset lupaukset eli
vihkiytynyt koko elämäksi
luostarielämälle ja Jumalan
palvelemiselle. Birgittalaissisarten tunnuslause ja vahva
mietiskelyn aihe on yhä tänä

päivänäkin Amor Meus Crucifixus Est eli ”Rakkauteni on
ristiinnaulittu”. Ajatus on alkujaan lähtöisin noin 100
jKr. eläneeltä pyhä Ignatius
Antiokialaiselta.
Käytännössä elämä luostarissa on ennen kaikkea rukousta ja työn tekoa vaikka aikaa löytyy vanhan birgittalaisperinteen mukaan myös esimerkiksi erilaisten käsitöiden
tekoon, musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Pyhän
Birgitan mielestä salmien laulun ei pitänyt edes lakata öisin ja ne olivat portti paratiisiin. Osallistumisella pyhän
Eukaristian viettoon ja rukouselämällä on sisarten päivittäisessä elämässä suuri merkitys. Neljä hetkirukousta antavat päivälle sen rytmin ja ne
toimitetaan aina yhdessä.
Aamun ensimmäinen hetkirukous on klo. 6.10 alkava
ufficio lettura, jota seuraa laudes, puolen tunnin mietiskely ja Pyhä Messu. Ennen lounasta rukoillaan sesta. Iltapäivällä klo. neljä on vuorossa
ruusukorukous, joka on omistettu pyhälle Neitsyt Marialle ja heti sen perään lauletaan
Vesper. Päivän päättää klo.
21.00 alkava completorium,
jonka jälkeen luostariväen
keskuudessa alkaa suuri hiljaisuus ja joka kestää aamun
ensimmäiseen rukoushetkeen asti. Ainakin kerran päivässä hetkirukousten lisäksi
on sakramentinpalvonta.
Vaikka autuas äiti Elisabet
poisti ankaran paavillisen
klausuurin uudistaessaan birgittalaisjärjestöä, niin siitä
huolimatta hän korosti sääntökunnan kontemplatiivista
luonnetta. Erityisesti hiljaisuudella oli hänelle Birgitan
tavoin suuri arvo. Hän kehottikin hengellisiä tyttäriään
vaalimaan sitä useasti sanoen,
että kuuntele tytär Jumala
puhuu hiljaisuudessa. Yhä
tänään meillä on tapana työskennellä hiljaisuuden vallitessa toisin sanoen mietiskelyä,
rukousta ja Jumalan äänen
kuuntelemista työn keskellä,
jotta itse työstä myös muodos-

tuisi eräänlainen rukous. Tärkein rukouksen aihe on kristittyjen ykseys unohtamatta
kirkkoa ja sen palvelijoita,
kutsumuksia, maailman rauhaa ja inhimillistä kärsimystä. Sisarten rukous pitää sisällään myös he, joilla ei ole
minkäänlaista yhteyttä Jumalaan.
Tänään olemme niin sanottu puolisääntökunta l.
meillä on kontemplatiivinen
elämä yhdessä apostolisen
elämän kanssa. Ekumenia on
hyvin lähellä sisarten sydäntä. Autuas Äiti Elisabet oli
pohjoisen tytär ja ymmärsi,
että ilman sääntökuntansa
nykyaikaistamista ja avautumista ei olisi ollut mahdollista palata takaisin isänmaahansa, Ruotsiin. Vieraskodeista tuli tärkeä osa sisarten
toimintaa erityisesti ekumenian saralla. Vieraanvaraisuus
oli vanha perinne, jota pyhä
Birgitta itse oli jo harjoittanut
eläessään ja jota myöhemmin
jatkoivat birgittalaismunkit
huolehtimalla luostarin alueella sijanneista vierasmajoista ja niissä yönsä viettäneistä
vieraista. Ekumenialla on
myös pitkät juuret birgittalaisluostarien historiassa. Roomassa asuessaan Birgitta erityisesti työskenteli ja rukoili,
jotta paavi palaisi Avignionista Ranskasta takaisin Roomaan ja kristikunnasta tulisi
yhtenäisempi. Yhä tänään
katolisessa kirkossa paavi symboloi kirkon ykseyttä. Äiti
Elisabet puolestaan jo lapsuudestaan asti oli kysynyt mielessään, että miksi me kristityt emme voi olla yhtä ja rukoilla samaa Jumalaa saman
katon alla.
Vieraskodeissaan meillä
sisarilla on mahdollisuus kohdata toisia ihmisiä, mikä onkin osa apostolaattiamme.
Autuaan äiti Elisabetin viitoittamaa tietä seuraten
emme kiinnitä huomiota uskonkäsitysten tai mielipiteiden välisiin eroihin, vaan pyrimme edesauttamaan ekumenian ymmärtämistä todistamalla uskostamme yksin-

Postimerkki pyhästä
Birgitasta

Pyhän Birgitan juhavuoden kunniaksi myös Suomen Posti
on julkaissut postimerkin pyhästä Birgitasta. Postimerkin
nimellisarvo on 65 senttiä.

* pidättymällä kaikesta ruoasta tavallista pidemmän ajan;
näin säästynyt raha voidaan
lahjoittaa hiippakunnan Caritas-järjestön kautta käytettäväksi hätää kärsivien hyväksi,
* omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen, osallistumiseen
pyhään messuun, sakramentin palvontaan tai ristintien
hartauteen,
* antamalla erityistä huomiota niille, jotka ovat köyhiä, sairaita, vanhuksia tai yksinäisiä.

vallisina perjantaina noudattaa, eikä sen tarvitse aina olla
sama.

4. Ei ole katsottava synniksi,
jos joku ei täytä katumusvelvollisuuttaan jonain perjantaina. Vakava aikomus katumuksen harjoittamiseen on
kuitenkin velvoittava.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

kertaisesti jokapäiväisessämme työssämme. Kaikki siis
ovat tervetulleita vieraaksemme. Ja pyhän Birgitan antaman esimerkin mukaan haluamme olla apuna apua tarvitsevalle lähimmäiselle niin
hengellisissä huolissa kuin
ajallisissa vaikeuksissa. Turun
luostarissa me mm. jaamme
ovelta voileipäpaketteja asunnottomille. Oppia näkemään
kärsivän Kristuksen kasvot
lähimmäisessämme ja kohdella häntä sen arvon mukaisesti. Sääntömme antavat
mahdollisuuden vastata myös
paikallisen kirkon tarpeisiin
esim. Turussa sisaret pitävät
huolta kirkosta ja antavat uskonnon opetusta lapsille.
Helsingissä sisaret ovat kokonaan katolisen kirkon palveluksessa.
Tällä hetkellä Pyhän Birgitan Kaikkein Pyhimmän
Vapahtajan Sääntökuntaan
kuuluu yli 500 sisarta ja luostareita on yhteensä 44 ympäri maailmaa neljässä eri
maanosassa: Euroopassa, Aasiassa ja molemmissa Amerikoissa. Ja riippuu paljon siitä, että missä päin maailma
olemme, niin millainen on
tehtävämme ja työmme. Mutta sääntökuntamme luoteemme voi tiivistää seuraavasti:
Jumalan ylistäminen, itsemme ja lähimmäisemme pyhittäminen omalla elämällämme ja kristittyjen ykseyden
edistäminen.
SR. MARJA-LIISA O.SS.S.
ESITELMÄ HELSINGIN
KANSALLISMUSEOSSA
3.3.2003
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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

24.3. Kuolema, viimeiset tapahtumat (179-194, 247-248) - isä
Wieslaw Swiech SCJ
7.4. Kirkkovuosi (216-218) - isä
Teemu Sippo SCJ
28.4. Pappeus (254-258) - isä
Teemu Sippo SCJ
12.5. Luostarit ja muut hengelliset
yhteisöt (265-267) - sisar Theresa Jezl CPPS - Jälkipuintia

Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina
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

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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Pyhällä viikolla on mahdollista
ripittäytyä joka päivä (pappi
istuu rippituolissa) 17.0017.45 ja sopimuksen mukaan.

12.4. la 10.00-12.00 lastenkerho,
12.00 messu, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
13.4. Palmusunnuntai: 10.00 lat/
ranska, 11.15 palmukulkue ja
päämessu/högmässa, Caritasbasaaari messun jälkeen,
16.30 messu venäjäksi, 18.00
iltamessu
15.4. ti 18.00 krismamessu
17.4. to 18.00 kiirastorstain iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi. Hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
18.4. pe Pitkäperjantai: 9.00 pitkäperjantain hetkipalvelus,
14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytyä kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
19.4. la 9.00 hetkipalvelus, 12.00
ruoan siunaus (puolaksi ja
suomeksi), 23.00 pääsiäisyön
vigilia ja juhlallinen messu
20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.00
messu lat/esp, 11.15 päämessu/högmässa, 15.00 messu
Porvoossa, 16.30 messu saksaksi/Messu auf Deutsch,
18.00 iltamessu
21.4. ma 11.15 päämessu, ei iltamessu
22.4. ti 14.00 Seniores messu ja
kokous
26.4. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 9.30
lördagskursen i församlingssalen, 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.00 messu lat/engl, 11.15
päämessu/högmässa, 15.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
28.4. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa
3.5. la 10.00 ensikommuunion
harjoitus kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
10.00 messu lat/engl, 11.15
päämessu/högmässa - ensimmäinen kommuunio (1. ryhmä), 18.00 iltamessu
10.5. la 10.00 ensikommuunion
harjoitus kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

Diaspora

Porvoo: (ort. kirkko) 20.4., 18.5.
su klo 15.00
Tikkurila: (ort. kirkko) 27.4., 25.5.
su klo 15.00

Kalenteri
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.

11.4. pe 18.30 ristintie suomeksi
12.4. la 10.00-13.30 valmistelupäivä ensimmäisen kommuunion lapsille, 15.00-17.00 vahvistettavien harjoitus ja rippi,
18.30 iltamessu
13.4. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.00 päämessu ja
kulkue, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese,
18.30 iltamessu
15.4. ti Ei iltamessua!
17.4. to Kiirastorstai: 18.30 juhlamessu
18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00
liturgia Herran kärsimisen
muistoksi
19.4. la 21.30 pääsiäisyön vigilia
20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.00
päämessu (piispanmessu),
11.30 messu englanniksi/Mass
in English, 18.30 iltamessu
21.4. ma Pääsiäismaanantai:
10.00 päämessu ruotsiksi/
högmässa, 11.30 vahvistuksen sakramentti (piispanmessu), 14.00 messu vietnamiksi,
16.00 messu puolaksi/Msza
sw. po polsku, 16.00 messu
Karjaalla
23.4. ke 18.00 seurakuntaneuvoston kokous
26.4. la 10.00 lauantaikurssi,
12.00 messu lapsille ja vanhemmille, 16.00 messu Hangossa, 18.30 iltamessu
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi,
11.30 messu italiaksi/Messa in
Italiano, 14.00 messu vietnamiksi/Our Lady of Lavang,
18.30 iltamessu
1.5. to 14.00 messu vietnamiksi
3.5. la 16.30 messu Riihimäellä
(suomeksi), 18.30 iltamessu
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
10.00 päämessu ja 1. kommuunio ruotsiksi/Högmässa,
11.30 messu suomeksi, 14.00
messu Lohjalla, 16.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku,
18.30 iltamessu
5.5. ma Ei iltamessua!
10.5. la 18.30 iltamessu

Diaspora:

Hanko: 26.4. la klo 16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) 21.4. su klo 16.00
Lohja: (Pyhän Laurin kirkko) 4.5.
su klo 14.00
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26) suomeksi: 3.5.
la klo 16.30; vietnamiksi: 17.5.
la klo 16.30

Turku

Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 022505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi.

12.4. la 9.30 katekeesi Turussa,
13.00 perhemessu
13.4. Palmusunnuntai: 10.30 päämessu, palmujen siunaaminen, 18.30 Mass in English
17.4. to 19.00 Kiirastorstain messu ja adoraatio 23.00 asti
18.4. Pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain liturgia
19.4. la 22.00 Pääsiäisyön vigilia
20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Porissa, 18.30 Mass in English
21.4. ma 10.30 Pääsiäismaanantain messu, EI iltamessua
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
9.15 mässa på svenska, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in
English
10.5. la 9.30 Katekeesi ja lastenkerho Turussa, 13.00 perhemessu

Diaspora

Ahvenanmaa: (Margareta Garden
kirkko) 24.5. la 10.00
Pori: (Uusi ort. kirkko) 20.4. su
16.00, 17.5. la klo 18.00
Joka toinen tiistai kuukaudessa
on seniorien tapaaminen klo
14.00-16.00 seurakuntasalissa.

Jyväskylä
Pyhän
Olavin
seurakunta

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.
10.4. to 14.00 seniorien kokous
12.4. la Lauantaikurssi, 12.30
messu
13.4, Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.30 päämessu
(kulkue)
15.4. 18.00 krismamessu P. Henrikin katedraalissa Helsingissä
(ei messua Jyväskylässä)
16.4. ke 18.00 ristintie ja messu
17.4. to 19.00 kiirastorstain liturgia (jalkojen pesu)
18.4. pe 15.00 pitkäperjantain
liturgia (ristinpalvonta)
19.4. la 22.00 Pääsiäisyön vigilia
20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
21.4. ma Pääsiäismaanantai:
12.00 messu Iisalmen ortodoksisessa kirkossa
26.4. la 9.45 uskonnonopetus
Savonlinnassa, 11.00 messu
Savonlinnassa
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu
1.5. to 9.00 laudes ja messu
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
10.30 päämessu
8.5. to 14.00 seniorien kokous
9.5. pe 18.00 messu Kiteellä
10.5. la 9.45 uskonnonopetus
Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa (1. kommuunio),
16.00 messu Varkaudessa

Diaspora

Academicum
Catholicum

Kokoukset keväällä 2003 (67.
toimintavuosi) klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu
3b A, Hki.

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.

Iisalmi: (ort. kirkko) 21.4. ma klo
12.00
Joensuu: (ort.kirkon seurakuntasali) 10.5. la klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 9.45)
Kitee: (luterilainen kirkko) 9.5. pe
klo 18.00
Kuopio: (ort. seurakuntasali)
27.4., 25.5. su klo 16.00
Mikkeli: (lut. tuomiokirkon krypta)
20.4., 11.5. su klo 16.00
Savonlinna: (ort. rukoushuone)
26.4., 31.5. la 11.00 (tavallisesti opetus alkaa klo 9.45)
Varkaus: (ort. kirkko) 10.5. la klo
16.00

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: 15.4., 21.4., 5.5.,
6.5., 9.5.
Lasten uskonnonopetus: 12.4.,
24.5.

Tampere

Pyhän ristin
seurakunta

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.
11.4. pe 18.30 ristintiehartaus,
19.00 messu
13.4. Herran kärsimisen Palmusunnuntai: 10.30 Palmusunnuntain messu
17.4. to 19.00 Kiirastorstain messu ja adoraatio
18.4. pe 15.00 Pitkäperjantain
liturgia
19.4. la 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia
20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30
Pääsiäisen juhlamessu, 14.00
messu puolaksi, 19.00 messu
Kurikassa
21.4. ma 9.00 messu Lapualla,
12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa
26.4. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu
3.5. la 10.30 Ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti
ja harjoitus
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
10.30 päämessu - lasten 1.
kommuunio, 16.00 messu Hämeenlinnassa
10.5. la 12.00 Piispanmessu Pietarsaaressa - vahvistuksen
sakramentti, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa

Diaspora

Hämeenlinna: (ort. seurakunnan
seurakuntasali) 1.6. su klo
15.00 messu; 4.5. su klo
16.00 messu
Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)
24.5., 14.6. la klo 19.00
Kurikka: (kysy kirkkoherralta)
10.5. la klo 18.30; 20.4. su klo
19.00 messu
Lapua: (kysy kirkkoherralta)
24.5., 14.6. la klo 9.00 messu;
21.4. ma klo 9.00 messu
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli): 24.5., 14.6. 12.00 la klo
12.00; vietnaminkielinen messu; 21.4. ma klo 12.00 messu
Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali) 10.5., 24.5., 14.6. la
klo 16.00 messu; 21.4. ma klo
16.00 messu

Kouvola

Autuaan
Ursulan
seurakunta

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.

10.4. to 18.00 iltamessu
11.4. pe 18.00 ristintien hartaus
12.4. la 13.00 perhemessu
13.4. Palmusunnuntai: 11.00 päämessu
17.4. to 18.00 kiirastorstain liturgia
18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00
Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman liturgia
19.4. la 18.00 pääsiäisyön liturgia
(tulen siunaaminen, kynttiläkulkue, ylistyslaulu, Sanan
liturgia, kasteen luapusten
uudistaminen, pääsiäismessu)
20.4. Pääsiäissunnuntai: 11.00
juhlamessu
21.4. ma 11.00 pääsiäismaanantain liturgia
24.4. to 18.00 pääsisäioktaavin
messu
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
18.00 kirkkoon ottaminen
1.5. to 18.00 iltamessu
2.5. pe 18.00 messu
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
11.00 päämessu
8.5. to 18.00 iltamessu

Diaspora

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

TERVETULOA KEVÄTTALKOISIIN 10.5. KLO 13.00 Perinteisen
tavan mukaan kevättalkoot pidetään ennen seurakuntajuhlaa
10.5. klo 13.00 alkaen. Ottakaa
mukaan tarpeelliset työvalineet ja
mahdollisesti joitakin eväitäkin.
Talkoiden jälkeen pidämme grillijuhlat kirkon puistossa. Tulkaa
mukaan.

Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina 1113, messu 13.00. Päivämäärät:
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.

Kalenteri

Oulu

Nasaretin
Pyhän
Perheen
seurakunta

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

Su 11.00 päämessu. Ma, ti,
ke, pe 18.30 iltamessu. Ti, ke,
la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30 ja sopimuksen
mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00

11.4. pe 17.30 ristintiehartaus
13.4. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 11.00 päämessu ja
kulkue, 17.00 messu Rovaniemellä
16.4. ke 18.30 rippiliturgia
17.4. to Kiirastorstai: 18.30 kiirastorstain liturgia
18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00
pitkäperjantain liturgia
19.4. la Pyhä lauantai: 22.00 pääsiäisyön liturgia
20.4. Pääsiäissunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Torniossa
21.4. ma Pääsiäismaanantai:
11.00 päämessu
27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:
11.00 päämessu, EI ole messu Raahessa
3.5. la 15.00 messu Rovaniemellä
4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
10.5. la 11.00 ensikommuunion
retretti

Diaspora

Raahe: (vaihtelee - kysy kirkkoherralta) 25.5. su klo 17.00
Rovaniemi: (ort. kirkko) 13.4. su
klo 17.00; 3.5. la klo 15.00
Tornio: (Tornion seurakunnan
seurakoti) 20.4., 4.5., 18.5. su
klo 17.00
Uskonnonopetus:
Lauantaisin klo 11.00.
10.5. la 11.00 ensikommuunion
retretti
17.5. la 11.00 vahvistuksen
sakramentin retretti
Ruusukko perjantaisin 18.00

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

15.4. ti: Krismamessu P. Henrikin
katedraalissa
6.5. ti: Teresojen, fransiskaanien
ja seurakunnan Caritaksen
yhteinen kevätjuhla.

Keskukset

Stella Maris

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
09-8557148.

16.-18.5. Teresojen viikonloppu
24.5. Talkoopäivä
31.5. Ranskankielisten lasten
ensikommuunio

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

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. 09-2416095, fax 095885157. 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.

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793, fax 019335892.

Studium
Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-660901, fax 0968712244. Kirjasto on avoinna
ke 14-18. Sähköposti
studium.catholicum@catholic.fi

Suomen
Caritas

Maneesikatu 5, 00170 Helsinki. Puh. 09-1357998, fax 0968423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi.

Katolinen
tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. 0208
350751, fax 09-61294770.
Sähköposti info@catholic.fi.
www.catholic.fi

Huom! Kalenteritietoja
myös sivulla 10-11.
Maallikkofransiskaanit OFS

Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki

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

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: 22.4., 6.5. & 20.5. Welcome! More info: plisto@siba.fi
or manuel.prado@helsinki.fi and www.catholic.fi/soc/csc/.
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Katekeesin kaikuja

Katolisen uskonnon kouluopetus
– luonnollinen ja helppo valinta

Katolisen uskonnonopetuksen opetusjärjestelyt helpottuvat entisestään uuden
uskonnonvapauslain myötä.
Uuden uskonnonvapauslain
myötä katolisen ja muiden
vähemmistöuskontojen opetusjärjestelyt helpottuvat.
Uuden lain hengessä oppilaiden ensisijaisena ja luonnollisena valintana uskonnossa
pidetään nimenomaan oman
uskontokunnan mukaista
opetusta. Ennen vanhempien oli vaadittava oman tunnustuksen mukaista uskonnonopetusta lapsilleen, mutta nyt opetusta järjestetään
ilmoittamisperiaatteella. Siksi onkin tärkeää, että koulussa on tieto lapsen uskonnosta ja että vanhemmat tietävät,
että heidän lapsillaan on oikeus koulussa oman tunnustuksen mukaisiin uskonnon
oppitunteihin. Oman uskonnon opetusta tulee pyytää
koulusta jo nyt keväällä, mikäli siellä ei ole vielä katolista uskonnonopetusta, sillä
käytännön syistä uuden opetuksen järjestäminen syksyllä
on paljon vaikeampaa. Opetusta ei myöskään aloiteta
kesken lukuvuotta. Uuden
lain myötä huoltajien ei siis
enää tarvitse anoa lapsilleen
vapautusta valtauskonnon
tunneilta, vaan luonnollisena
vaihtoehtona pidetään nimenomaan omaan uskontoon kasvattamista. Suomi
on yhä enenevissä määrin
monikulttuurinen maa eikä
pienryhmäopetuksessa tarvitse tuntea olevansa poikkeava.
Huoltajan ilmoituksesta
katolilaiset ja muut vähemmistöuskontojen edustajat
voivat myös valita evankelis-

luterilaisen uskonnonopetuksen. Molempiin aineisiin ei
voi kuitenkaan osallistua. Jotkut vanhemmat pitävät evankelis-luterilaista uskontoa
yleissivistyksen ja suomalaisen kulttuuritaustan kannalta houkuttelevana valintana.
Katolinen uskonnonopetus
ottaa kuitenkin myös selkeästi huomioon suomalaisen
kulttuuriperinteen ja ympäröivät muut uskonnot. Se on
kasvattavaa ja yleissivistävää.
Katolinen uskonnonopetus
on kuitenkin samalla korvaamatonta lasten katolisen
identiteetin rakentamiselle ja
siten todella suositeltavaa.
Kun katolista uskontoa opetetaan kouluissamme tulee se
lisäksi entistä lähemmäksi
koululaitosta ja koko yhteiskuntaa – on normaalia olla
katolilainen nyky-Suomessa.
Uutena asiana huoltajan
pyynnöstä uuden lain mukaan uskonnolliseen yhteiskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä oman uskonnon opetusta, voidaan
opettaa ensi lukuvuodesta
lähtien myös elämänkatsomustietoa (ET). Tämä ei kuitenkaan ole hyvä tai suotava
vaihtoehto kristityille, sillä
ET on tarkoitettu uskonnottomille lapsille ja se ei siten
tunnusta Jumalan läsnäoloa
ja vaikutusta maailmassa.
Lapset tarvitsevat katolista opetusta myös voidakseen
toimia aktiivisina jäseninä
elävässä kirkossa ja seurakunnissa. Seurakunnan sakramenttiopetus ei myöskään

yksinään riitä sakramenttien
vastaanottamista varten ja
seurakunnat edellyttävätkin,
että perusopetusta on saatu
säännöllisesti joko koulussa
tai seurakunnassa ensikommuunion tullessa kysymykseen kolmannelle vuosiluokalle saakka ja vahvistuksen
sakramenttia varten seitsemännelle vuosiluokalle saakka. Suuremmissa kaupungeissa seurakunnilla ei enää ole
resursseja opettaa kaikkia lapsia. Kouluopetus on siten
ensisijainen valinta niille, joilla on mahdollisuus olla sen
piirissä. Näin seurakuntaopetus jää niitä lapsia varten, jotka eivät voi saada yhteiskunnan kustantamaa ja järjestämää opetusta. Siten saamme
toivottavasti entistä enemmän voimavaroja myös muuhun lasten- ja nuorten toimintaan kirkossamme. On
myös muistettava perheen
vastuu lapsen uskonnollisesta kasvattamisesta. Kaikkea
opetusta tukevat perheen yhteiset messut, rukoushetket ja
hartauden harjoitukset. Seurakunnat ovat alkaneet järjestää myös perhemessuja, jotka
ovat tarkoitettu ensisijaisesti
koululaisille. Näin lapset löytävät yhteisön henkeä omasta seurakunnastaan. Muita
katolisia lapsia ja nuoria voi
myös hyvin tavata Stella Marisin katolisilla kesäleireillä.
Elävää uskoa ei voi saada pelkästään osallistumalla katekeesiin.
IRENE ALVAREZ

Caritas-Basaari
Suomen Caritas ry:n

sääntömääräinen vuosikokous
10.4.2003, klo 18.00
Pyhän Henrikin srk-salissa.

Tule kuulemaan toimintasuunnitelma:
* tiedotuskampanja
* kummit
KAHVITARJOILUA - TERVETULOA!

Palmusunnuntaina
13.4.2003
klo 11.00-14.30
Pyhän Henrikin
srk-salissa

Tidskriften
Jungfru Maria

Den marianska tidskriften Jungfru Maria som utkommer i Sverige med fyra nummer i året hade med anledning av rosenkransåret koncentrerat numret 4/2002 på detta tema. Då det året
ännu fortsätter har man tagit en extra upplaga av detta nummer så att den som vill veta mera om rosenkransen kan beställa
det.
Detta års första nummer har flere sidor med Birgitta-material och därtill upplysningar om par moderna kvinnliga ordnar.
Tidningens prenumerationsavgift är 50 Skr och lösnummer
kostar 15 Skr stycket.
Adressen är: Tidskriften Jungfru Maria S-56393 Gränna. Det
är fördelaktigt för båda parter att sända pengarna med i brevet
vid beställning.
MÄRTA AMINOFF

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.

RAKKAUDEN LÄHETYSSISARET
(MISSIONARIES OF CHARITY, MC)

Basaariin tarkoitetut lahjoitukset voi jättää pappilaan.
TERVETULOA!

Adoraatio maanantaisin klo 18-19.
Pyhä messu torstaisin klo 18.30.
Tervetuloa!

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

Olkoon teilläkin
sellainen mieli,
joka Kristuksella
Jeesuksella oli
Isä Fransin retretissä
Turussa.

Pyhiinvaellus Puolaan 2.-9.8.

Kävellen Krakovasta Czestochowaan
(6 pv à 20-30 km) puolalaisen nuorisojoukon mukana. Osallistumismaksu n. 12 eur, sis. vakuutuksen ja yöpymiset.
Lisäksi maksettava matkat Puolaan ja takaisin (lautalla Tallinnaan,
sieltä autokyyti yhteensä n. 150 eur/
hlö) sekä ruoka (n. 20 eur/hlö) ja mahdolliset yöpymiset matkalla.
Vaelluksen järjestäjänä Krakovan
dominikaaniluostari. Jos kiinnostaa,
ota yhteyttä Juho Kyntäjään, puh. 040
517 6972.

“I am the Way;
I am Truth and Life”
(John 14,6)
Retreat in English
Englanninkielinen retretti
3.-5.10.2003 Stella Maris
Director: Fr. Arthur G. Vella SJ
Director of the Jesuit Spiritual Centre in Malta.
Informations and reservations:
Stella Maris, tel. 019-335 793.

Pyhän Henrikin seura

Miten matkat muuttuvat
kirjoiksi?

7.5. ke n. klo 19.00 iltamessun jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Fil.maist., kirjailija
Rauni Vornanen, 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.

Vuosikokouksessa 19.3.2003, valittiin Seuran hallitukseen:
Aisla Hentola, puheenjohtaja, Marja-Leena Rautakorpi, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Jäsenet: Terhi Kiiskinen, Lauri
Lehtovirta, Sari Salo, Marko Pitkäniemi ja Pilvi Listo-Tervaportti.
Moderaattorina toimii isä Teemu Sippo SCJ. Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana jatkaa Anneli Hokkanen.
Kiitämme hallitustyöskentelystä Anneli Hokkasta ja Marketta Sinnemäkeä. Kaunista kevättä!

Pyhän Katariina
Sienalaisen päivä
29.4.

Maallikkodominikaanit
kutsuvat viettämään pyhän Katariina Sienalaisen päivää tiistaina 29.
huhtikuuta klo 18.3021.00 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 b
A.
Aluksi Katariina Sienalaisen vesper, minkä
jälkeen kahvitarjoilua,
esitelmä Sigrid Undsetista, norjalaisesta Nobelkirjailijasta ja maallikkodominikaanista, ja keskustelua. Tervetuloa.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikoiden retretti pidettiin Turussa 28.2.-2.3. isä
Frans Vossin SCJ johdolla.
Aiheena oli Jeesuksen pyhän
sydämen spiritualiteetin ajankohtaisuus. Retretti oli avoin
kaikille ja antoisa myös niille, jotka eivät kuulu pyhän
sydämen maallikkoryhmään.
Ohjelma oli tiivis, ja isä Frans
oli nähnyt paljon vaivaa valmistaessaan retretin esitelmät. Retretin tarkoitus oli
vahvistaa maallikkojen tietoisuutta heidän omasta kutsumuksestaan ja auttaa heitä
elämään arjessaan kutsumuksensa mukaisesti.
Jeesuksen pyhän sydämen
spiritualiteetin keskeisin ajatus on rakkaus, Hänen ristillä lävistetyn sydämensä rakkaus. “Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli” (Fil. 2:5). Isä
Frans kehoitti meitä miettimään, miten Kristuksen mieli voi vaikuttaa elämässämme,
että se näkyisi ulospäin, ei
samaistumisena ja matkimisena vaan niin, että annamme
Jeesukselle mahdollisuuden
elää meidän sydämissämme.
Jos haluamme elää Jeesuksen mielen mukaan, meidän
on mietiskeltävä säännöllisesti Jeesuksen ja Marian elämän tapahtumia. Adoraatio
syventää uskoamme ja varustaa meidät Jumalan viisauden

ja voiman hengellä, mikä tekee meidät laupiaiksi toisia
kohtaan. Kontemplaatiossa
mielemme on kosketuksissa
Jumalan kanssa uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Usko on
kuin jalat, joilla sielu astuu
Jumalan eteen, rakkaus on
opas, joka osoittaa tien, ja
toivo on meidän kestävyytemme käydä tätä tietä loppuun
asti.
Isä Frans neuvoi, että Kristuksen mielen omaksumisessa meitä voivat käytännössä
auttaa mietiskely, Raamatun
lukeminen, ruusukkorukous,
liturgia, adoraatio, litaniat,
kotialttarit, ikonit, patsaat ja
pyhiinvaellukset. Pyhä messu
on kirkon elämän keskus ja
liturgia huippu, jota kohti
kirkon työ suuntautuu, ja samalla lähde, josta kaikki pulppuaa.
Kiitos isä Fransille uskonelämäämme vahvistavasta
hengellisestä annista. Toivottavasti me osaamme soveltaa
hänen opetuksiaan arkeemme, jotta ne kantaisivat meissä hyvää hedelmää. Kiitos
myös isä Peterille sydämellisestä vastaanotosta, kiitos sisarille hyvästä huolenpidosta
ja kauniista hetkipalveluksista sekä kaikille retretin osanottajille miellyttävästä yhdessäolosta.
JEESUKSEN PYHÄN
SYDÄMEN MAALLIKOT

Stella Maris
TALKOOPÄIVÄ 24.5.

Ohjelmassa mm. lehtien haravointia, kukkapenkkien kunnostusta, metsän raivaamista,
nuotio ja makkaran paistoa.
Tervetuloa pitämään hauskaa yhdessä!
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Information: tel. 019-335793.
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Artikkeleita
Sisar Mary kiittää avusta
Pyhän Marian Caritas järjesti viime vuoden puolella Joulukeräyksen, jonka kohteena
oli Tarton Kristillinen Lastenkoti (Tartu Christian Adolecent
Home) Virossa. Koti on voittoa tavoittelematon laitos,
joka perustettiin noin 10
vuotta sitten huolehtimaan
hyvin puutteellisissa kotioloissa tai yksin kadulla elävistä

lapsista. Lähes kaikki lasten
kanssa työskentelevät ovat
vapaaehtoisia ja toimivat palkatta.
Tarton kaupunki maksaa
pienen summan tarttolaisten
lasten ylläpitoa varten, mutta monet lapset ovat kaupungin ulkopuolelta, ja heidän
hoivansa ja kasvatuksensa tapahtuu täysin lahjoitusten

varassa. Siten rahat kulujen
kattamiseksi on hankittava
erikseen joka kuukausi, eikä
ole mahdollista kerätä esimerkiksi remonttirahastoa.
Pyhän Marian Carit as
osallistuu sisar Mary Vénardin välityksellä tämän lastenkodin lasten tulevaisuuden
rakentamiseen. Tarjoaahan
koti sekä välitöntä apua hä-

tään joutuneille että mahdollisuuden koulutukseen ja arkielämän taitojen hankkimiseen.
Alla on käännös kirjeestä,
jolla sisar Mary kiitti Pyhän
Marian Caritasta Joulukeräyksen tuotosta.
SARI HAUKKA

Tallinna 16.1.2003

simme parhaiten auttaa lastenkotia. Tuolloin hän ilmaisi olevansa iloisesti yllättynyt ja vilpittömän kiitollinen lähettämästänne avusta.
Kun olin luonanne vastaanottamassa lahjoitustane, kerroin
ajatuksesta käyttää rahat pyykinkuivaajan hankintaan, koska lastenkodin pyykkimäärä on
valtava. Kuitenkin tällä hetkellä Küllen toive olisi käyttää rahat kuivaajan sijasta lastenkodin sähköjohtojen uusimiseen.
Hän antoi kaksi hyvää peruste-

lua: “Ensinnäkin lastemme on
opittava elämään nyt ja omaksuttava taidot, joiden avulla he
selviävät sitten, kun lähtevät lastenkodista. Nykyinen tapa kuivata pyykkiä narulla puukaminan edessä riittää meille.” Külle lisäsi, että sähköjohdot ovat
hyvin huonossa kunnossa ja ne
täytyy uusia, jotta lastenkoti
olisi turvallinen lapsille.
Teidän lahjoituksenne auttaa suuresti tässä työssä. Uskon,
että olisitte olleet myötämielisiä,
kuten minäkin, Küllen toiveelle.

Vielä kerran vilpittömät kiitokseni. Rukoilen teidän kaikkien puolesta. Anteliaisuutenne ja
hyvyytenne rohkaisee minua ja
monia muita, jotka yrittävät
tehdä täällä lähes mahdottomalta näyttävän mahdolliseksi.
KIITOLLISUUDELLA
SISAR MARY VÉNARD

Pyhän Marian Caritas, kiitos
teille kaikille, jotka niin sydämellisesti osallistuitte Joulukeräykseen auttaaksenne Tarton Kristillisen kodin lapsia. Keräyksen
tuotto nousi 380,70 euroon - se
on suuri summa rahaa täällä
Virossa. Voin vain rukoilla siunausta jokaiselle, joka antoi
uhrin näiden lasten puolesta.
Tapasin eilen lastenkodin
johtajatteren Külle Koolin keskustellakseni siitä, kuinka voi-

Pyhän Marian Caritas
kokoontuu Pyhän
Marian seurakunnan
seurakuntasalissa
(Mäntytie 2, Helsinki)
pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä
torstaina kello 19.00.
Toukokuun tapaaminen pidetään kuitenkin poikkeuksellisesti
viikkoa myöhemmin
torstaina 8.5.
Kaikki ovat tervetulleita vapaamuotoisiin
kokouksiin ideoimaan ja toteuttamaan
ruohonjuuritason toimintaa lähimmäisten
auttamiseksi!

Autuaan Ursulan seurassa:

Jan Kolodziejskin ihmeparantuminen
Puuseppämestari Jan Kolodziejski (synt. 29.11.1897) joutui 21.5.1946 työtapaturman
uhriksi. Rakentaessaan latoa
Samarzewossa hän käytti työssään polttomoottorilla toimivaa sirkkeliä. Epähuomiossa
hän laski kätensä täydessä
vauhdissa olevalle terälle.
Saha leikkasi hänen vasemman kyynärvartensa luuhun,
lihaksiin ja jänteisiin aiheuttaen laajan ruhjehaavan.
Pyzdryn kylän lääkäri antoi
hänelle ensiavun (sitoi haavan ja asetti painesiteen) ja
ilmoitti, että ellei potilaalle
tehdä kirurgista toimenpidettä kahden tunnin kuluessa,
on uhkana kyynärvarren amputointi.

Kulkuneuvon löytämisvaikeuksien takia Jan Kolodziejski pääsi Wrzesnian sairaalaan vasta kymmenen tunnin
kuluttua tapaturmasta (22.5.
klo kaksi yöllä).
Sairaalan päivystäjä tri
Cz.M. ja hänen assistenttinsa päättivät perusteellisten
tutkimusten jälkeen amputoida kyynärvarren välittömästi,
koska sen verenkierrossa oli
häiriöitä, tunto kadonnut,
sormet eivät liikkuneet ja kädessä oli kuolion oireita. Potilas ei suostunut. Lääkärit
sitoivat siis haavan, poistivat
luunsirut ja ompelivat jänteet
yhteen kuitenkin varmoina
siitä, että amputaatio olisi
tehtävä mitä pikimmin. Poti-

Pyhiinvaellus
pyhäksijulistamiseen
Keväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.)
autuas Ursula Ledóchowska julistetaan pyhäksi!

Kaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen pe 16.5. - ke 21.5.
Matkan hinta on noin 650 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupalan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Ursuliinisisaret, sr. Barbara, 09636609.
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laalle ei annettu mitään antibiootteja, koska sairaalassa ei
ollut niitä, eikä hänestä myöskään otettu röntgenkuvia,
koska kamera oli rikki.
Tuon kirurgisen toimenpiteen jälkeen potilaan tila
huononi tunti tunnilta ja
kriittisenä viidentenä päivänä
onnettomuudesta
(26.5.1946) kuume nousi 40
asteeseen ja alkoi esiintyä tärinää sekä erittäin voimakkaita kipuja ja käsivarsi turposi
ja muuttui siniseksi. Illalla
sairaalan päivystäjä päätti,
että kyynärvarsi on seuraavana aamuna amputoitava, mihin Jan Kolodziejski itsekin
tällä kertaa suostui. Potilas
kärsi kovasti, koska hän oli
varma, ettei elä seuraavaan
aamuun.
Tässä dramaattisessa tilanteessa hänen luokseen tuli
Gertruda Gasiorowska, joka
valvoi samassa potilashuoneessa vakavaan onnettomuuteen joutuneen miehensä äärellä. Myötätunnon ja
toivon täyttämänä hän antoi
sairaalle kirjan, jossa oli rukouksia Jeesuksen sydämelle
sekä äiti Ursula Ledóchowskan kuvan sekä kehotti tätä
pyytämään äiti Ursulan esirukouksia käsivarren parantumiseksi. Gertruda Gasiorowska itsekin liittyi rukoukseen.
Sairas suuteli valokuvaa ja
rukoili hartaasti pari kolme
tuntia. Lopuksi hän sanoi:

”Herra Jumala, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun, ja kaiken kärsimykseni
uhraan syntieni sovitukseksi.”
Samalla hetkellä kipu yhtäkkiä hellitti, turvotus ja sinisyys katosivat ja kyynärvarteen palasi tunto. Kolodziejski kohotti kätensä ja huudahti: ”Oi Jeesus, rouva Gasiorowska, käteni on terve!”
Seuraavana aamuna hän
pukeutui itsenäisesti ja molempia käsiä käyttäen, lupaa
kysymättä, ja meni kappeliin
pyhään messuun kiittämään
Jumalaa parantumisen armosta.
Ennen lääkärinkierrosta
potilaalta mitattiin lämpö,
joka oli normaali, vaikka edellisiltana kuumetta oli ollut 40
astetta. Lääkärit, joiden oli
määrä amputoida käsi, olivat
leikkaussalissa epätavallisen
tosiasian edessä: käsi ei ollut
turvoksissa, mätä oli kadonnut, haava parantunut, kuoliosta ei jälkeäkään, ihonväri
normaali, käden ja sormien
tunto ja liikkeet normaalit.
He saattoivat vain poistaa aiemmin ommellut tikit.
Onnettomuudesta oli kulunut kuusi päivää. Potilas jäi
vielä muutamaksi päiväksi
sairaalaan tarkkailtavaksi.
Niin lääkärit, hoitohenkilökunta kuin potilaatkin olivat
syvästi hämmästyneitä tapauksesta, jota he nimittivät

yksituumaisesti ihmeeksi.
Kesäkuun 3. päivänä 1946
Jan Kolodziejski lähetettiin
sairaalasta kotiin täysin parantuneena. Kaksi päivää
myöhemmin hän lähti polkupyörällä Samarzewoon jatkamaan tapaturman keskeyttämää työtään.
Hän jatkoi puusepän raskaassa ammatissa käyttäen
sujuvasti molempia käsiään
ilman mitään häiriötä, vaikkakin vuonna 1967 ja myöhemmin otetuissa röntgenkuvissa näkyy uurre kohdassa,
jossa saha leikkasi vasemman
kyynärvarren luun. Asiantuntijoiden mukaan vasemman
käden näppäryys oli sama
kuin ennen onnettomuutta.
Parantuminen todettiin äkilliseksi, täydelliseksi ja lopulliseksi.
Jan Kolodziejski osallistui
äiti Ursula Ledóchowskan
autuaaksijulistamisjuhlallisuuksiin
Poznanissa
20.6.1983. Beatifikaatiomessussa hän toi uhrilahjanaan
autuaan Ursulan kuvan. Hän
kuoli 3.5.1987 ja hänet on
haudattu Licheniin.

Artikkeleita
Kalkutan äiti Teresan mietiskely:

Janoan sinua

Tio-i-topplistan

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan...” (Ilm. 3:20)
Se on totta. Seison sydämesi
ovella, päivin öin. Myös silloin, kun et kuuntele tai kun
epäilet, että se voisin olla
minä, minä olen siellä. Odotan pienintäkin merkkiä vastauksestasi, heikointakin
kuiskaustasi, jolla kutsut minut sisään.
Ja tahdon sinun tietävän,
että tulen luoksesi aina, kun
minua kutsut — poikkeuksetta. Tulen hiljaa ja näkymättömänä, samalla täynnä voimaa ja rakkautta, ja tuon tullessani Henkeni monet lahjat. Tuon myös armoni ja toiveeni antaa anteeksi ja parantaa sinut, tuon sinulle rakkauden, joka ylittää kaiken ymmärryksesi — rakkauden jokaiselta osaltaan yhtä suuren
kuin se, jonka olen saanut
Isältäni (”Niinkuin Isä on
minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä...”
[Joh. 15:9]). Tulen — haluten
lohduttaa sinua ja antaa sinulle voimaa, nostaakseni sinut ylös ja sitoakseni kaikki
haavasi. Tuon sinulle valoni
karkoittaakseni pimeytesi ja
kaikki epäilyksesi. Tulen voimallani, että voisin kantaa
sinua ja kaikkia taakkojasi;
armollani koskettaakseni sinun sydäntäsi ja muuttaakseni elämäsi; ja rauhani annan
tyynnyttämään sieluasi.
Tunnen sinut läpikotaisin
— tiedän kaiken sinusta. Jokaisen pääsi hiuksen olen laskenut. Kaikki elämässäsi on
tärkeää minulle. Olen seurannut sinua läpi vuosien ja olen
aina rakastanut sinua — myös
harhaillessasi. Tiedän jokaisen ongelmasi. Tiedän tarpeesi ja huolesi. Ja kyllä, tiedän myös kaikki syntisi. Kerron sinulle kuitenkin uudestaan, että rakastan sinua — en
siksi, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä — vaan rakastan sinua sen kauneuden ja
arvon tähden, jonka Isäni
antoi sinulle luodessaan sinut
omaksi kuvakseen. Se on
arvo, jonka olet usein unohtanut, kauneus, jonka olet
tahrannut synneilläsi. Mutta
minä rakastan sinua sellaisena kuin olet ja olen vuodattanut vereni voittaakseni sinut takaisin. Sinun tarvitsee
vain luottaen pyytää minua,
ja minun armoni koskettaa
kaikkea sitä, mikä tarvitsee
muutosta elämässäsi; ja minä
annan sinulle vahvuuden vapautua synnistä ja kaikesta

sen tuhoavasta voimasta.
Minä tiedän, mitä sydämessäsi on — tiedän yksinäisyytesi ja kaikki kipusi — halveksunnat, tuomiot, nöyryytykset. Kannoin sen kaiken
ennen sinua. Ja kannoin sen
kaiken sinun tähtesi, jotta
voisit jakaa voimani ja voittoni. Tunnen erityisesti rakkauden tarpeesi — miten janoat
tulla rakastetuksi ja hellityksi. Miten usein oletkaan janonnut turhaan, etsien tätä
rakkautta itsekkäästi, ponnistellen täyttääksesi tyhjyyden
sisälläsi ohimenevillä nautinnoilla — suuremmalla synnin
tyhjyydellä. Janoatko rakkautta? ”Jos joku janoaa, tulkoon
minun tyköni...” (Joh. 7:37).
Minä tyydytän sinut ja täytän

Etkö tajua, että Isälläni on
jo täydellinen suunnitelma
muuttaa elämäsi, alkaen tästä hetkestä? Luota minuun.
Pyydä minua joka päivä astumaan sisään ja ohjaamaan
elämääsi — ja minä lupaan
tehdä sen. Lupaan sinulle
Taivaallisen Isäni edessä, että
teen ihmeitä elämässäsi. Miksi teen tämän kaiken? Koska
JANOAN SINUA. Kaikki,
mitä pyydän sinulta on, että
uskot itsesi kokonaan minun
käsiini. Minä teen loput.
Nytkin tarkastelen paikkaa, jonka Isäni on valmistanut sinulle kuningaskunnassani. Muista, että olet pyhiinvaeltaja tässä elämässä, matkalla kotiin. Synti ei voi milloinkaan tyydyttää sinua tai

sinut. Janoatko tulla hellityksi? Vaalin sinua enemmän
kuin osaat kuvitellakaan —
aina kuolemaani ristillä sinun
tähtesi.
Janoan sinua. Kyllä, se on
ainoa keino edes alkaa kuvailla rakkauttani sinuun: JANOAN SINUA. Janoan rakastaa
sinua ja tulla sinun rakastamaksesi — näin tärkeä olet
minulle. JANOAN SINUA.
Tule luokseni ja täytän sydämesi ja parannan haavasi.
Teen sinusta uuden luomuksen ja annan sinulle rauhan,
kaikkiin koettelemuksiisikin.
JANOAN SINUA. Älä milloinkaan epäile armoani ja
hyväksyntääni, haluani antaa
anteeksi, kaipaustani siunata
sinua ja elää elämääni sinussa. JANOAN SINUA. Vaikka
tuntisit itsesi maailman silmissä merkityksettömäksi,
minulle se ei merkitse mitään. Minulle ei koko maailmassa ole ainuttakaan merkittävämpää kuin sinä. JANOAN SINUA. Avaa minulle, tule luokseni, janoa minua, anna minulle elämäsi —
ja minä osoitan sinulle, kuinka tärkeä olet Sydämelleni.

tuoda rauhaa, jota etsit. Kaikki, mitä olet ulkopuoleltani
etsinyt, on vain jättänyt sinut
tyhjemmäksi, joten älä takerru tämän elämäsi asioihin.
Ennen kaikkea, älä juokse
pois luotani, kun kaadut.
Tule luokseni viipymättä.
Kun annat minulle syntisi,
annat minulle ilon olla Vapahtajasi. Ei ole mitään, mitä
en voisi antaa anteeksi ja parantaa, joten tule nyt ja kevennä sielusi.
Ei merkitse mitään, miten
kauas olet harhaillut, ei miten usein unohdat minut,
eikä merkitse, miten monia
ristejä kannat tässä elämässä;
on vain yksi asia, jonka haluan sinun muistavan, yksi asia,
joka ei milloinkaan muutu:
JANOAN SINUA — juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei
tarvitse muuttua uskoaksesi
rakkauteeni, sillä sinun uskosi minun rakkauteeni muuttaa sinut. Sinä saatat unohtaa minut, ja kuitenkin etsin
sinua joka hetki — seisoen
sydämesi ovella ja koputtaen.
Tuntuuko tämä sinusta vaikealta uskoa? Katso silloin ristiäni, katso Sydäntäni, joka

on lävistetty vuoksesi. Etkö
ole ymmärtänyt ristiäni? Silloin kuuntele uudestaan sanoja, jotka lausuin siellä —
sillä ne kertovat täsmälleen,
miksi kestin tämän kaiken
tähtesi: ”MINUN ON
JANO...”(Joh.19:28). Kyllä,
janoan sinua — kuten loput
siitä psalmin katkelmasta,
jota rukoilin, sanoo minusta:
”Minä odotin sääliä, mutta
en saanut, ja lohduttajia,
mutta en löytänyt...” (Ps. 69:
21). Kaiken elämääsi olen etsinyt rakkauttasi — En ole
koskaan lakannut rakastamasta sinua enkä tavoittelemasta rakkauttasi. Olet kokeillut monia asioita etsiessäsi onneasi; miksi et kokeilisi
avata sydäntäsi minulle, juuri nyt, enemmän, kuin koskaan aikaisemmin olet tehnyt.
Milloin tahansa avaat sydämesi oven, milloin tahansa tulet riittävän lähelle, kuulet minun sanovan yhä uudestaan ja uudestaan, ei pelkillä
ihmissanoilla vaan hengessä:
”Ei merkitse mitään, mitä
olet tehnyt, rakastan sinua
sinun itsesi takia. Tule luokseni kurjuutesi ja syntiesi
kanssa, huoliesi ja tarpeittesi
kanssa ja kaiken rakastetuksi
tulemisen tarpeesi kanssa.
Minä seison sydämesi ovella
ja koputan... Avaa minulle,
sillä MINÄ JANOAN SINUA...”.

”Jeesus on Jumala, siksi
hänen rakkautensa, hänen janoamisensa, on
ääretön. Hän, maailmankaikkeuden Luoja,
kysyy luotujensa rakkautta. Hän janoaa rakkauttamme... Nämä sanat: ”Minun on jano” —
kaikuvatko ne sieluissamme?” (Äiti Teresa)

De tio mest framstående katolikerna år 2002 har utsetts
av tidskriften Inside the Vatican. Här är listan:

1. Msgr Luigi Giussani,
80, grundare av Communione e Liberazione (Gemenskap och Befrielse)- för att han
inspirerat tusentals att söka
Jesus som livets yttersta mening.
2. Vitryske journalisten
Viktor Tarasevich, brutalt dödad i Polen i februari i fjol av
okända angripare. Han grundade den ryska ekumeniska
nyhetsbyrån Blagovest Info.
Tarasevich var 39 år och efterlämnar hustru och tre
barn.
3. Tarcisio Bertone,69, ny
ärkebiskop i Genua. Han har
de senaste sju åren varit sekreterare i Troskongregationen.
4. Syster Callista Cozzi,
81, combonimissionär i Sudan. I oktober utnämndes
hon till hedersdoktor av landets president. Sr.Callista arbetar outtröttligt på det BBsjukhus hon grundat.
5. Antonia Willemsen,
62, generalsekreterare för
Kyrkonödhjälpen, som i 40 år
har ställt upp för lidande, fattiga och förföljda katoliker
världen runt.
6. Syster Margherita Marchione, 81, framstående kännare av påven Plus XII:s liv.
Hon har varit ledande i försvaret mot anklagelserna att
Pius inte gjorde något för judarna under andra världskriget.
7. Kardinal Francois Xavier Nguyén Van Thuan, ordförande i Påvliga rådet för
Rättvisa och Fred (Justitia et
Pax), som avled den 16 september i en ålder av 74 år.
Han tillbringade 13 år i fängelse under kommunistregimen i Vietnam och är ett av
de stora trosvittnena i vår tid.
8. Brittiske ärkebiskopen
Michael Fitzgerald, ny ordförande i Påvliga rådet för interreligiös dialog, kyrkans
främste tillskyndare av dialogen med islam.
9. Amerikanen Thomas
Monaghan, en miljonär som
gett bort hela sin förmögenhet för att finansiera det första nya katolska universitetet
i USA på 40 år.
10. Polske biskopen Stanislaw Dziwisz, Johannes Paulus II:s personlige sekreterare.
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Hänen pyhyytensä
paavi Johannes Paavali II:n

Paastoviesti 2003
Rakkaat veljet ja sisaret!

1. Paastonaika on tehokkaan
rukouksen, paastoamisen ja
hädänalaisista ihmisistä huolehtimisen aikaa. Se tarjoaa
kaikille kristityille tilaisuuden
valmistautua pääsiäiseen
oman elämän huolellisella
tutkimisella. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Jumalan sanaan, joka valaisee kaikkien uskovien päivittäistä taivalta.

Tänä vuonna tahdon ottaa ohjeeksemme paastonajan mietiskelyä varten kohdan Apostolien teoista: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa”
(Apt. 20:35). Kyseessä ei ole
pelkkä moraalinen kehotus
tai käsky, joka tulee meille
jostakin ulkopuolelta. Taipumus antamiseen on peräisin
ihmissydämen syvyyksistä.
Jokainen ihminen tuntee halua olla tekemisissä toisten
ihmisten kanssa, jokainen saa

täyttymyksen vapaaehtoisessa
itsensä antamisessa toisille.
2. Aikakautemme on ikävä kyllä erityisen altis houkutuksille kohti itsekkyyttä, joka
jatkuvasti väijyy ihmisten sydämissä. Yleisesti yhteiskunnassa, ja myös mediassa, ihmisille tyrkytetään viestejä,
jotka enemmän tai vähemmän avoimesti kannustavat
lyhytjännitteiseen ja hedonistiseen elämänasenteeseen.
Huoli toisista näkyy kyllä
luonnonkatastrofien, sodan
tai hätätilanteiden sattuessa,
mutta yleensä solidaarisuuden leimaaman kulttuurin
rakentaminen on vaikeaa.
Maailman henki vaikuttaa
sisäiseen valmiuteemme antaa itsemme epäitsekkäästi
toisille. Se ajaa meitä tyydyttämään omia erityisiä tarpeitamme. Se rohkaisee halua
omistaa yhä vain enemmän.
On varmasti luonnollista ja
oikein, että ihmiset – käyttäen omia lahjojaan ja omalla
työllään – tekevät työtä saavuttaakseen sen, mitä he
elääkseen tarvitsevat. Mutta
liiallinen omistamisen halu
ehkäisee ihmisiä olemaan
avoimia Luojalleen sekä veljilleen ja sisarilleen. Paavalin
sanat Timoteukselle pysyvät
ajankohtaisina jokaisena aikakautena: ”Rahanhimo on
kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat
eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista
kärsimystä.” (1 Tim. 6:10)!
Toisten ihmisten riistämi-

nen, välinpitämättömyys kärsiviä veljiämme ja sisariamme
kohtaan ja moraalisuuden
pohjimmaisten sääntöjen rikkominen ovat vain muutama
voitonjanon hedelmistä.
Monet ihmiset maailmassa
elävät traagisesti sinnikkäässä köyhyydessä. Kuinka voimme sellaista kohdatessamme
olla huomaamatta, että voiton tavoittelu hinnalla millä
hyvänsä ja tehokkaan, vastuuntuntoisen yhteisestä hyvästä huolehtimisen puute
ovat keskittäneet valtavia varantoja harvojen käsiin, kun
taas muu osa ihmiskunnasta
kärsii köyhyydessä ja laiminlyötynä?
Vedoten uskoviin ja kaikkiin hyvän tahdon ihmisiin
haluaisin vahvistaa periaatteen, joka on itsestään selvä,
mutta silti usein unohdettu:
Tavoitteenamme ei pitäisi
olla muutaman etuoikeutetun hyöty, vaan ennemminkin kaikkien ihmisten elinolosuhteiden parantaminen.
Vain tämän perustan varaan
voidaan rakentaa kansainvälistä järjestystä, jota leimaisi
oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ja joka antaisi toivoa kaikille.
3. ”Autuaampi on antaa
kuin ottaa.” Kun uskovat vastaavat sisältään tulevaan sysäykseen ja antavat itsensä toisille odottamatta vastapalveluksia, he kokevat suurta sisäistä tyydytystä.
Kristittyjen pyrkimykset
oikeudenmukaisuuden edis-

tämiseksi, heidän sitoutumisensa valtaa vailla olevien
puolustamiseksi, heidän humanitaarinen työnsä leivän
hankkimiseksi nälkäisille
sekä heidän huolenpitonsa
sairaista vastaamalla jokaiseen hätään ja tarpeeseen saavat kaikki voimansa yhdestä
ainoasta ja tyhjentymättömästä rakkauden talletuksesta,
jonka Jeesuksen täydellinen
lahja Isälle muodostaa. Uskovat on kutsuttu seuraamaan
Jeesuksen Kristuksen jalanjälkiä. Hän on tosi Jumala ja tosi
ihminen, joka täydellisessä
kuuliaisuudessa Isän tahdolle tyhjensi itsensä (vrt. Fil. 2:
6-) ja epäitsekkäästä ja täydellisestä rakkaudesta nöyränä
antoi meille itsensä, ristinkuolemaan asti. Kuvaavasti
Golgata julistaa pyhän Kolminaisuuden rakkauden viestiä
ihmisiä kohtaan kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa.
Pyhä Augustinus osoittaa,
että vain Jumala, Korkein
Hyvä, kykenee voittamaan
köyhyyden eri muodot, joita
maailmassa esiintyy. Laupeuden ja rakkauden lähimmäistä kohtaan on oltava seurausta elävästä suhteesta Jumalan
kanssa. Jumalan on oltava
niiden jatkuva vertailukohta,
sillä juuri Kristuksen läheisyydessä me löydämme ilomme
(vrt. De Civitate Dei, X, 6;
CCL 39:1351-).
4. Jumalan Poika rakasti
meitä ensin,”kun vielä olimme syntisiä” (Room. 5: 8), ehdottomalla rakkaudella, joka

Perspektiivi

Selvennys, jossa on kysymys elämästä ja kuolemasta

JOKIN AIKA SITTEN Palermossa heräsi eloon potilas, jonka
ruumiinvalvojaisia vietettiin
hänen kotonaan. Hänet oli
lähetetty aivokuolleena pois
sairaalasta.

Tämä tapahtuma on antanut
lisäpontta niille, jotka vastustavat aivokuoleman hyväksymistä kuoleman vahvistamisessa. Kysymystä käsiteltiin,
muttei riittävän syvällisesti,
myös tammikuisessa Uskonopin kongregaation ”Opillisessa huomautuksessa katolilaisten poliittiseen elämään
osallistumista koskevista kysymyksistä”. Dokumentissa ra14 - Fides 5/2003

joitutaan kuitenkin vain toistamaan yleinen periaate, että
kristityt lainsäätäjät ovat kutsutut edistämään lakeja, ”joiden täytyy puolustaa perusoikeutta elämään sikiämisestä
luonnolliseen kuolemaan
saakka”.

Perinteinen, sydämen toiminnan pysähtymiseen ja hengityksen lakkaamiseen vetoava
kriteeri ei ehkä kuitenkaan
ole vielä tullut tiensä päähän.
Viitteitä tästä antoi monsignor Elio Sgreggia, Rooman
katolisen yliopiston bioeettisen tiedekunnan dekaani ja
paavillisen elämän akatemian

varapuheenjohtaja. Häntä siteerasi päivälehti Corriere della Sera 12. joulukuuta 2002.
Lehden mukaan Sgreccia oli
sanonut, että kuolemaa pitää
arvioida suhteessa ihmisen
sydän- ja hengitystoimintaan
tilanteissa, joissa aivokuoleman käsite on käyttökelvoton. Hänen kerrottiin viittaavan pariskuntaan, joka oli
päättänyt olla antamatta
abortoitaviksi vakavasti vammaisia kaksoslapsiaan elinsiirtojen tarpeisiin. Mutta miksei sydän-hengitys-kriteeriä
voisi sitten käyttää kaikissa
tapauksissa?

Tämä kysymys on osoittautunut voimakkaasti mielipiteitä hajottavaksi, eikä vain katolilaisten keskuudessa. Näin
voitiin huomata erityisesti
parissa viimeaikaisessa symposiumissa, jotka järjestettiin
Roomassa. Toinen oli konferessi aiheesta ”On the
Threshold of Life: Science, Morals and Law Facing up Each
Other”. Sen järjesti roomalainen Associazione Famiglia Domani. Toinen taas oli amerikkalaisen Kolbe Center for the
Study of Creation -järjestön organisoima “International Catholic Symposium on Creation”.

Siitä, milloin elämä alkaa, siis
hedelmöittymisen hetkestä,
vallitsi yksimielisyys. Ongelmia alkoi esiintyä, kun keskustelu kääntyi kuoleman
määrittelyyn. Puheenvuoroissa tuli esiin, että jopa katolilaisten keskuudessa vallitsee
kaksi koulukuntaa: toiset pitävät yhä kiinni perinteisestä
sydän-hengitys-kriteeristä, toiset taas kannattavat uudempaa ”aivokuolema”-perustelua. Keskustelu asiasta on
välttämätöntä, koska sen seuraukset eivät jää vain akateemisiksi. Tosiasiassa näissä erimielisyyksissä kirjaimellisesti
käsitellään elämän ja kuole-

Dokumentti
ei pyydä mitään takaisin. Jos
niin on, miten silloin voimme jättää huomaamatta,
kuinka sopiva mahdollisuus
paastonaika meille onkaan
tehdä rohkeita päätöksiä, joita altruismi ja anteliaisuus
leimaavat? Paastonaika tarjoaa meille käytännölliset ja tehokkaat aseet, paastoamisen
ja almujen antamisen, niiden
avulla voimme taistella liiallista rahasta riippuvuutta vastaan. Jos emme anna vain yltäkylläisyydestämme, vaan
uhraamalla jotakin enemmän antaaksemme niille, joilta jotakin puuttuu, vahvistamme sitä itsensä kieltämistä, jota on välttämätöntä aidolle kristilliselle elämälle.
Jatkuvan rukouksen tukemana kastetut ilmaisevat siten
etusijan, jonka he elämässään
ovat antaneet Jumalalle.
Sydämiimme vuodatetun
Jumalan rakkauden tulisi innostaa ja uudistaa se, keitä
me olemme ja mitä me teemme. Kristityt eivät saa ajatella, että he voisivat etsiä veljiensä ja sisartensa todellista
hyvää elämättä itse Kristuksen rakkaudessa. Jopa tapauksissa, joissa he onnistuisivat
parantamaan tärkeitä yhteiskunnallisen tai poliittisen elämän alueita, kaikki muutokset jäisivät lyhytikäisiksi ilman
rakkautta. Itsensä toisille antamisen mahdollisuus on jo
sinänsä lahja, joka tulee Jumalan armosta. Kuten pyhä
Paavali opettaa: ”Jumala saa
teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin
kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2: 13).
5. Moderneille miehille ja
naisille, jotka usein ovat tyytymättömiä pinnalliseen ja
lyhytjänteiseen olemassaoloon ja etsivät aitoa onnelli-

suutta ja rakkautta, Kristus
tarjoaa oman esimerkkinsä ja
jättää kutsun seurata häntä.
Hän pyytää niitä, jotka kuulevat hänen äänensä, antamaan elämänsä toisten puolesta. Tämä uhri on itsensä
toteuttamisen ja ilon lähde,
niin kuin voidaan nähdä niiden miesten ja naisten erinomaisessa esimerkissä, jotka
kaiken turvallisuuden taakseen jättäen eivät epäröineet
riskeerata elämäänsä lähetystyössä eri puolilla maailmaa.
Se on myös nähtävissä niiden
nuorten vastauksissa, jotka
uskonsa innoittamina ovat
ottaneet vastaan kutsun pappeuteen tai sääntökuntaelämään palvellakseen Jumalan
pelastussuunnitelmaa. Se voidaan kokea myös kasvavassa
joukossa vapaaehtoisia, jotka
kernaasti omistautuvat köyhien, vanhusten, sairaiden ja
kaikkien tarpeessa olevien
auttamiseen.
Viime aikoina olemme olleet todistamassa kunnioitettavaa solidaarisuutta Euroopan tulvien, latinalaisen
Amerikan ja Italian maanjäristysten, Afrikan epidemioiden, Filippiinien tulivuorenpurkausten ja monilla muilla alueilla esiintyvän vihan,
väkivallan ja sodan uhreja
kohtaan.
Näissä tilanteissa tiedotusvälineet ovat tärkeässä tehtävässä. Niiden avulla me identifioidumme kärsiviin ja ahdistuneisiin lähimmäisiimme
ja tarjoamme heille auliisti
apuamme. Joskus ei toisten
auttamiseen heränneen motivaatiomme syynä ole kristillinen rakkauden käsky vaan
ennemminkin sisäsyntyinen
aisti, sääli. Silloinkin jokainen, joka auttaa tarvitsevia,
saa aina osakseen Jumalan

suosion. Apostolien teoissa
luemme, että opetuslapsi Tabita pelastui, koska hän oli
tehnyt hyvää lähimmäiselleen
(vrt. Apt. 9: 36-). Sadanpäällikkö Cornelius saavutti iankaikkisen elämän anteliaisuutensa perusteella (vrt. ibid.
10: 2-31).
Uskosta kaukana olevillekin saattaa tarvitsevien palveleminen olla ihmeellinen tie
kohti Kristuksen tapaamista,
sillä Herra korvaa yltäkyllin
kaiken hyvän, jonka teemme
lähimmäisillemme (vrt. Matt.
25: 40).
On harras toiveeni, että
tämä paastonaika olisi uskoville hyödyllinen ajanjakso

man kysymyksiä sekä hengellisessä että fyysisessä mielessä: elinten luovuttamista,
elinsiirtoja, eutanasiaa.

Aivokuolema-kriteeriä kannattavat joukot vetoavat paavi Johannes Paavali II:n
vuonna 2000 pitämään puheeseen kansainväliselle elinsiirtoyhdistyksen kokoukselle. Mercedes Wilson, amerikkalaisen pro life –toiminnan
uranuurtaja, Family of the
Americas –säätiön perustaja ja
johtaja sekä Paavillisen elämän akatemian jäsen, on kuitenkin toista mieltä. Hän voimakkaasti kieltää, että paavi
olisi koskaan hyväksynyt elinten ”rosvoamisen” vielä elossa olevilta potilailta. Kokemuksesta Wilson tietää, että
on olemassa lääkäreitä, jotka
pitävät potilaitaan elossa vain
ja ainoastaan sitä varten, että
näiden elimet voitaisiin pois-

taa. Tervettä sydäntä, esimerkiksi, ei saa siirrettyä muusta
kuin elävästä ihmisestä. Wilsonin mielestä niin kauan,
kuin sydän sykkii, edes heikosti, potilasta ei voi kutsua
ruumiiksi. Tämän herkän aiheen tiimoilta Wilson ja sadat muut tiedemiehet ympäri maailman allekirjoittivat
vetoomuksen pyhälle isälle
vuonna 2001.

On the Threshold of Life –kongressin paneelikeskusteluissa
isät Ciccone ja Miranda tukivat aivokuolema-kriteeriä
”lahjoittamisen kulttuurina”.
Seifert, Schepens ja Spaemann sen sijaan – kaikki
Paavillisen elämän akatemian
jäseniä – ilmoittivat vastustavansa sitä. Heidän mukaansa kyseessä on lainsäädännön
asettama utilitaristinen kriteeri, jolla tuetaan elinsiirtoja, aivan kuin ne olisivat pelkkää ihmisten varaosilla käytävää kauppaa.

Kiitämme kaikkia
Keväiseen kirpputoriin osallistuneita:
lahjoittajia, työntekijöitä ja asiakkaita!
Yhdessä yrittämällä
saimme kirpputorin tulokseksi 1700
euroa. Teresoiden
50-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi
olemme lahjoittaneet Pyhän Marian
u rk u r e m o n t t i i n
1000 euroa. Loppuosan tuotosta käytämme eläkeläispäivän kuluihin ja
muihin teresoiden
toimintaan liittyviin kuluihin.
Sydämelliset kiitokset!
TERESA RY

Englannin ja Walesin piispojen tukema, terveydenhoidon
etiikkaa tutkiva Linacre Centre, joka pyrkii argumentoinnissaan uskonnoista riippumattomuuteen, on omana
lausuntonaan todennut, että
aivokuolema on ”riittämätön
määritelmä ruumiin kuole-

rakkauden evankeliumista todistamiseen kaikkialla, sillä
kutsu rakkauteen on kaiken
tosi evankelioinnin sydän.
Tätä tarkoitusta varten pyydän Marian, kirkon Äidin esirukouksia ja rukoilen, että
hän seuraa rinnallamme
paaston matkallamme. Näiden ajatusten saattelemana
siunaan sydämellisesti teitä
kaikkia.
VATIKAANI,
7. TAMMIKUUTA 2003

JOHANNES PAAVALI II

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.

Suomen ekumeenisen neuvoston stipendi
Ekumeniska rådets stipendium

Suomen ekumeenisen neuvoston stipendirahastosta on haettavissa 2.000 eur apuraha. Etusijalle asetetaan ekumenian alaan
liittyvät jatko-opintokohteet. Stipendin hakuaika päättyy
30.4.2003 klo 15.00, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.
Lisätietoa stipendistä ja hakemisesta: stipendiasiainsihteeri
Elina Hellqvist, puh. 050 372 8698, sähköposti
elina.hellqvist@evl.fi.
Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen ekumeeninen
neuvosto, PL 185, 00161 Helsinki

Ekumeniska rådet i Finland lediganslår ett stipendium på 2.000
eur. Summan beviljas till en sökande. I främsta rummet ställs
ansökningar gällande fortsatta studier med anknytning till ekumenik. Stipendiet kan ansökas fram till 30.4.2003 kl 15.00,
vilket gäller även postade försändelser.
Ytterligare information om stipendiet och ansökningar: stipendiesekreterare Elina Hellqvist, tfn 050 372 8698, e-post
elina.hellqvist@evl.fi.
Ansökningar sänds med adress: Ekumeniska rådet i Finland,
PB 185, 00161 Helsingfors
SUOMEN EKUMEENISEN NEUVOSTON HALLITUS
EKUMENISKA RÅDETS I FINLAND STYRELSE

man todentamisessa; todisteiden perusteella olemme yhä
vakuuttuneempia siitä, että
ruumiintoiminnot voivat jatkua vielä diagnostisoidun aivokuoleman jälkeenkin”.

olennaisempia, kun – niin
kuin nyt on laita – on kysymys elämästä ja kuolemasta.
ALBERTO CAROSA
ROOMA

Jos katolilaiset eivät pääse yli
erimielisyyksistään ja löydä
ajatuksen ja toiminnan ykseyttä, kaikki puhti ”elämän
kulttuurin” edistämiseksi valuu tyhjiin. Enkä tarkoita
vain jaloja, yleisiä julistuksia,
vaan juuri konkreettisia toimia ja ohjelmia, joilla epäsuotuisa kehitys voitaisiin kääntää. Se, mitä nyt tarvitaan, on
asianomaisen uskonnollisen
ja moraalisen auktoriteetin
selkeä, lopullinen kannanotto. Selvennykset ovat sitäkin
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Ajassa
Suomen Caritas avannut ti- Din hjälp åt offren i Irak
lin Irakin sodan uhrien aut- genom Caritas Finland
tamiseksi
Finlands Caritas insamlar medel för hjälp åt

Suomen Caritas kerää rahaa Irakin sodan uhrien auttamiseksi. Tilinumero on 80001270154504 (Sampo), viite 2121.
Caritas on kansainvälisesti maailman suurimpiin kuuluva avustusjärjestö. Apu toimitetaan perille kansainvälisen Caritaksen kautta.
Lisätietoja www.caritasfinland.fi, josta pääsee
linkillä muiden maiden Caritaksiin.
Caritas on toiminut Irakissa vuodesta 1992 lähtien. Irakin Caritaksella on 14 terveyskeskusta Mosulin, Kirkukin, Bagdadin ja Basran alueilla.
Keskuksissa on koulutettu henkilökunta ja lisäravintoa, kuten proteiinikeksejä ja maitojauhetta useiden viikkojen tarpeisiin. Niissä voidaan antaa
ensiapu lievästi haavoittuneille ihmisille. Toiminnassa on kolme ambulanssia potilaiden
kuljetusta varten. Puhtaan veden saannin mm.
näille klinikoille Irakin Caritas on varmistanut
poraamalla kaivoja ja varustamalla ne pumpuin.
Irakin Caritas toimii yhteistyössä paikallisen Punaisen Puolikuun kanssa, jolla on 18
ensiapukeskusta. Caritaksen ja Punaisen Puolikuun terveyskeskuksiin sekä kahdeksaan sairaalaan on toimitettu lääkkeitä ja sidetarpeita
sekä sänkyjä, patjoja, peittoja ja lakanoita. Alueen Caritaksien lääketarvikkeiden keskusvarastot sijaitsevat Bagdadissa ja Jordaniassa.
Lisätietoja: Suomen Caritas ry, Sirpa Monteiro, puh.09-135 7998

offren i Irak-kriget. Kontonumret är 800012 70154504 (Sampo), ref. 2121.
Caritas hör internationellt till en av de största biståndsorganisationerna i världen. Vår hjälp
går fram genom internationella Caritas. Se också www.caritasfinland.fi, varifrån linkar till
Caritas i övriga länder.
Caritas har verkat i Irak sedan år
1922 och har 14 hälsostationer i
områden vid Mosul, Kirkuk, Bagdad
och Basra. Stationerna har skolad
personal
samt kosttilläg, såsom proteinkeks
för flere veckors behov. Där finns
ocså kapacitet för förstahjälp vid sår
och mindre skador. Det finns tillgång
till tre ambulanser för förflyttningar
av sårade och sjuka. Caritas Irak har försäkrat
sig om friskvattnet genom att borra brunnar
och försett dem med pumpar.
Caritas Irak samarbetar med den lokala
Röda
Halvmånen,
som
har
18
förstahjälpstationer.Läkemedel och förbandsmaterial samt sängar, madrasser, filtar och
lakan, har levererats till Caritas och Röda
Halvmånens hälsostationer samt till åtta sjukhus. Områdens Caritas har sina centrallager för
läkemedel i Bagdad och Jordanien.
Mer info: Caritas i Finland Ry, Sirpa Monteiro, tel. 09-135 7998

Grundaren av kyrkonödhjälpsorganisationen
Hilfe der Kirche in Not har dött
Den 31.januari i år avled fader Werenfried van Straaten
kort efter sin nittioårsdag.
Han grundade på 1940-talet
organisation Hilfe der Kirche
in Not och har sedan dess flitigt och mycket effektivt tiggt
för olika slags hjälpbehövan-

de. I början riktade sig hjälpen till hungrande katoliker
i Öst-Europa. När den materiella nöden lättat tog han itu
med den andliga nöden. Han
understödde en massa kyrkliga initiativ bl.a. seminarier
och ensamma präster. Snart

spred sig ringen till de ortodoxa. Han lät t.ex. bygga en
kapellbåt för Wolgabyarna.
All hjälp byggde på frivilliga
bidrag. Han har också hjälpt
katolikerna i Kina samt olika
initiativ i Afrika och latinAmerika. Dessutom har organisationen understött utgivning av böcker. Mest känd är
visst den lilla barnbibel “Gud
talar till sina barn” som finns
på många språk även hos oss.
Organisationen får årligen över 10 000 ansökningar om hjälp och delar ut ca
70 miljoner dollar till omkring 8000 projekt i omkring
144 länder. De par sista åren
har fader van Straaten på
grund av sjukdom inte mera
personligen kunnat leda organisationen men hans efterträdare för den vidare i hans
anda. Arbetet har och har
haft en djup ekumenisk effekt.
KATT

Kesäleirit 2003
Leirien teemana

salaisuuksien ruusukko

Stella Marisissa

VARHAISNUORTEN LEIRI 1.-6.6. 10-13-vuotiaat, hinta70 eur/sisarukset 60 eur/ ei-kat. 80 eur. Leirinjohtaja: Mia
Hellström.

Vauhdikas lomaviikko: retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystäviä…
LASTENLEIRIT 8.-14.-20.6. 5-9-vuotiaat, hinta 60 eur/
sisarukset 50 eur. Leirinjohtaja: Sisar Barbara.

Mahdollisuus joko viikon tai kahden oleskeluun, turvallinen ja hauska pienten lasten leiri tutussa hiippakuntakeskuksessa mukavien ohjaajien ja isosten kanssa. Toinen viikko sisältää
Köyliön pyhiinvaelluksen bussilla.
ENGLISH CAMP 22.-29.6. 8-13-vuotiaat; hinta 80 eur/
sisarukset 70 eur/ ei-kat. 90 eur. Leirinjohtaja: Irene Alvarez.

Ei englannin oppitunteja vaan hauskaa ja monipuolista oppimista käytännön kautta. Melko hyvä englanninkielentaito suotava.

(PERHELEIRI 30.6.-6.7. ilmoittautumiset suoraan Stella
Marikseen)
ISOSKOULUTUS perheleirin aikana yli 14-vuotiaille, osallistujille maksuton. Vastuuhenkilö: Maiju Tuominen.

Mielenkiintoinen opetus valmentaa leirien isoseksi, teoriaa
ja käytännön harjoittelua. Kurssin käyneet voivat päästä seuraavina kesinä apuohjaajiksi leireille.
SPORTTILEIRI 6.-13.7. 8-13-vuotiaat; hinta 80 eur/sisarukset 70 eur/ ei-kat. 90 eur. Leirinjohtaja: Juho Kyntäjä.

Vauhdikas liikuntaan, peleihin ja retkiin suuntautunut leiri.

TAIDELEIRI 13.-20.7. kaikenikäisille, lapset vain vanhempien kanssa; hinta 190 eur/lapset alle 15v. 110 eur/ ei-kat.
205/120 eur. Leirinjohtaja: Matti Kurki.

Ammattitaiteilijan opastuksella aloittelijakin voi tulla mukaan. Öljyvärien, akvarellien tai pastellien omavalintaisesti.
Leirikaupasta saa täydennystä materiaaleille. Leiri päättyy
näyttelyn pystytykseen.

Muualla

PYÖRÄVAELLUS Viroon Saarenmaalle 1.-7.6. yli 14-vuotiaille; hinta: 110 eur/ ei-kat. 130 eur. Matkanjohtaja: Sisar
Barbara.

15-VUOTIAIDEN LEIRI Jyväskylässä 1.-8.6. hinta: 120 eur.
Leirinjohtaja: Riitta Laukama.
(LASTENLEIRI Jyväskylässä 8.-15.6. lisätietoja Ursuliinisisarilta Jyväskylässä.)
LOURDESIN MATKA isosille 2.-8.8. hinta: 550 eur. Matkanjohtaja: Irene Alvarez ja Maiju Tuominen.

Leireille voi ilmoittautua Katekeettiseen keskukseen,
jollei toisin ilmoitettu, puh. 09-2416095, fax 095885157, email katekeesi@catholic.fi. Ilmoitettaessa
tärkeää nimi, osoite, puh., sos.nro, allergiat. Matkat
eivät sisälly hintaan. Muuten kaikissa leireissä on majoitus ja täysihoito. Kaikki ilmoittautuneet saavat omaa
leiriään koskevan kirjeen ja tarkemmat ohjeet.
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