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Kauan kaivattu liturgiado-kumentti ilmestyi vihdoin.Sen sisältö ei vastannut vil-lejä huhuja eikä toisaaltapettänyt tärkeimpiä odotuk-sia. Kirkon linja on selvä: li-turgiaan, erityisesti pyhänmessun viettoon, halutaanselvät rajat. Kysymys ei oike-astaan ole kielloista, vaansen mieleen palauttamisesta,kuinka suuresta asiasta euka-ristian vietossa on kysymys.
Redemptionis Sacramentum–asiakirjan kerrotaan vahvis-tavan tätä hengellisen taus-tan tärkeyttä. Se ei sano vain, ettei niin tai näin saa toimia,vaan kertoo ennemminkin, miksi juuri tällä tietyllä tavallatulee toimia.Eukaristia on pelastuksen sakramentti sanan varsinaisessamerkityksessä. Sen vuoksi on niin tärkeää, että tuon sakra-mentin vietto ja siihen osallistuminen saa osakseen mitä suu-rimman huomion. Sen vuoksi meistä jokaisen on välttämä-töntä syventää ymmärrystään ja vahventaa uskoaan tuohonihmeelliseen salaisuuteen, jossa Jeesus Kristus, Jumala ja ih-minen on todellisesti läsnä. Siihen salaisuuteen kulminoituutavallaan koko elämämme. Älkäämme jääkö tässä välinpitä-mättömiksi. Ihmeelliset salaisuudet eivät nimittäin useinkaanole ihmisten suosiossa. Me pyrimme helposti järkeistämäänniitä, riisumaan niiden päältä sen, mitä emme ymmärrä. Mut-ta ”hyvä” tarkoitus ei aina ole hyväksi meille.Vatikaani osoittaa liturgiaan kohdistamallaan huomiollaselvästi sen, ettei kirkon usko eukaristian suureen lahjaan olekaupan. Nyt on tullut meidän, kirkon jäsenten aika näyttää,että olemme läksymme oppineet ja osaamme osallistua euka-ristian ihmeellisen salaisuuden viettoon entistä syvällisemmäl-lä tavalla, rukouksen ja rakkauden hengessä.Helluntain uhrilahjarukous olkoon yhteinen rukouksem-me:

Kaikkivaltias Jumala,johdattakoon Pyhä Henki meidätKristuksen lupauksen mukaanyhä syvemmälle tämän uhrin salaisuuteenja avatkoon meille tien sinun koko totuuteesi.Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

Opeteltavana ihmeellinen
salaisuus

Perinteisesti kävelemme pyhän Henrikin polkuja. Tervetuloa kaikenikäiset!

Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 18.6.
- Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla Pyhän Marian kirkolta
Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 19.6.
- Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän (n. 25 km), jossa yövymme
koulussa

Sunnuntai 20.6.
- Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille (n. 10 km)

- n. klo 13.00 pyhä messu Kirkkokarilla
- n. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Pyhiinvaeltaja tarvitsee hyvän vaellushengen, hyvät kengät ja päivärepun. Yö-
pymistä varten on tarpeen makuupussi. Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaan

yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä 30 eur. Sen lisäksi bussimatka 30 eur. Maksun voi suorittaa tilille
Pyhän Marian seurakunta, Sampo  800013-1241619, mainiten "Köyliön vaellus" tai käteisellä
vaelluksen alussa. Ilmoittautuminen 6.6. mennessä Pyhän Marian pappilaan, puh. 09-
2411633.

Tiedustelut: isä Wieslaw Swiech SCJ, puh. 09-6877460

Pyhiinvaellus Köyliöön kävellen18.–20.6.2004
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Uutisia
EU-biskopars vallfart tillSantiago de Compostela

17 april inledde katolska bis-kopar från hela EU envallfärd till fots till vallfart-sorten Santiago de Com-postela i Spanien. Bara nå-gra dagar före EU:s utvidg-ning till 25 medlemsländergorde biskoparna frånCOMECE, samarbetsrådetför Europas biskopskonfe-renser, en europeisk vallfärd

tillsammans med 300 kato-liker från alla de 25 ländersom snart utgör EU samtnågra ekumeniska gäster. Depåbörjade vandringen pålördagen från klostret SantoDomingo de Silos och komfram till Santiago på kvällentisdag 20 april.
KATT/VATIKANRADION

Paavi Sveitsiinkesäkuussa
Paavi Johannes Paavali II ai-koo kesäkuun alkupuolellavierailla Sveitsissä. Vatikaa-nin antamassa tiedotteessakerrotaan, että vierailu liit-tyy Sveitsin katolisen nuori-son ensimmäiseen maanlaa-juiseen tapaamiseen. Vii-meksi pyhä isä on vieraillut

Sveitsissa virallisesti 20vuotta sitten.Paavi saapuu maahan lau-antaina 5. kesäkuuta ja viet-tää juhlallisen messun seu-raavana päivänä. Hän yöpyysveitsiläisten sisarten pitä-mässä vierasmajassa Bernissä.
KATT/ZENIT

Nimityksiä
Helsingin piispa Józef WróbelSCJ on nimittänyt hiippakun-nan liturgisen toimikunnan jä-seniksi Eva Airavan ja JuhoKyntäjän. KATT

Uusi liturgiadokumenttiilmestyi vihdoin
Paavin pyytämä asiakirja RedemptionisSacramentum puuttuu “joihinkinseikkoihin, joita on noudatettava taivältettävä pyhän eukaristian suhteen”.
Paavi Johannes Paavali II:nviimeisimmässä kiertokir-jeessään Ecclesia de Eucha-ristia (Kirkko elää eukaristi-asta) ilmoittama eukaristianvieton sääntöjä tarkentavaasiakirja on vihdoin ilmesty-nyt. Viime vuoden kiiras-torstaina julkaistussa kierto-kirjeessään pyhä isä vahvisti,että hän on pyytänyt "Roo-man kuurian eri virastojavalmistelemaan yksityiskoh-taisemman, juridisiakinmääräyksiä sisältävän doku-mentin tästä aiheesta".Paavin mukaan "[e]i voi-da sallia kenenkään vähätte-levän meille uskotun salai-suuden arvoa: se on liiansuuri, että kukaan voisi ot-taa oikeuden kohdella sitäsen pyhän luonteen ja yleis-maailmallisen ulottuvuudensivuuttavan oman arvionsamukaan".Vatikaanin Liturgian jasakramentti jär jestyksen

kongregaation 23. huhti-kuuta julkaisema asiakirja"Redemptionis Sacramentum"(Pelastuksen sakramentti) on70-sivuinen dokumentti,jossa käsitellään "joitakinseikkoja, joita on noudatet-tava tai vältettävä pyhän eu-karistian suhteen".Liturgiakongregaationprefekti, kardinaali FrancisArinze kertoi lehdistötilai-suudessa, että kirkon on an-nettava selkeitä normeja,koska muuten jokainen pap-pi voisi viettää messun omal-la tavallaan. Ohjeasiakirjantarkoituksena on estää vää-rinkäytöksiä, joita tapahtuuja jotka joskus jopa "uhkaa-vat koko sakramentin päte-vyyttä".Varsinaisesti ohjeisto eianna uusia säädöksiä, vaanvain täsmentää jo olemassa-olevia määräyksiä. Kardinaa-lin mukaan asiakirjan uu-tuus ei siis ole missään lisä-

määräyksissä, vaan sen hen-gessä, joka pyrkii motivoi-maan annettuja normeja"uskon ja eukaristisen kun-nioituksen avulla".Kardinaali Arinze koros-ti vielä, etteivät kaikki vää-rinkäytökset ole yhtä paho-ja. "Jotkut uhkaavat tehdäsakramentista pätemättö-män. Toiset ovat osoituksiaeukaristisen uskon puutteel-lisuudesta. Toiset taas aihe-uttavat sekaannusta Jumalankansan keskuudessa ja johta-vat lisääntyvään eukaristianviettojen maallistumiseen."Kardinaali Arinze muis-tutti puheensa lopuksi, että"pyhä eukaristia sisältää kir-kon koko hengellisen hyvän,Kristuksen itsensä, pääsiäi-semme ja elävän leivän. Pa-pit ja piispat on vihitty en-nen kaikkea viettämään eu-karistista uhria ja antamaanKristuksen ruumiin ja verenuskoville".KATT/VIS/ZENIT

Dokumentti esittelyineenon luettavissa eri kielillä Va-tikaanin kotisivulla osoit-teessahttp://www.vatican.va/roman_curia/congrega -tions/ccdds/index.htm

Corpus Christi:Juhlamessu ja kulkue
Kristuksen pyhän ruumiin ja verenjuhlapyhänä, sunnuntaina kesäkuun 13.päivänä järjestetään pyhän Henrikinkatedraalissa juhlallinen piispanmessu jasakramenttikulkue Kaivopuistossa.

Messu alkaa klo 10.30 (huom. aika!) ja sen jälkeen juhlalli-nen kulkue lähtee liikkeelle Tehtaankatua pitkin.
Kulkueen jälkeen Kaikkein pyhimmän sakramentin kiltakutsuu kaikkia osallistumaan runsaaseen brunssiin (seisovapöytä, 33eur) Ravintola Kaivohuoneella. Ilmoittautumisetbrunssille 7.6. mennessä: puh. 0208 350751, sähköpostifides@catholic.fi. TERVETULOA!
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Uutisia

Kardinal Kaspers besök gavtöväder i Ryssland
Den ryska ambassadören vidVatikanen, Vital Litvin, sadei en intervju att kardinalWalter Kaspers besök i Ryss-land varit mycket lyckat. Dethade lett till enighet på flerepunkter. Det hade fattatsbeslut om en bilateral arbet-sgrupp, som skulle försökalösa problemen mellan Ryss-lands ortodoxa kyrka ochkatolska kyrkan. Dessutomgjordes avtal om utväxling avuniversitetslärare och om endialog om teologiska syn-punkter. Detta skulle ske inärmaste framtid.Enligt ambassadören dis-kuterade Moskva-patriarken,

Alexey II och kardinal Kas-per vid februarimötet flereämnen som berörde katols-ka kyrkans missionsverksam-het och den unierade kyr-kans begäran att få ett pat-riarkat i Ukraina. Moskva-patriarkatet och andra orto-doxa kyrkor anser att maninte bör upprätta ett patriar-kat på ett territorium, därdet redan finns ett sådant,sade ambassadör Litvin.Om president VladimirPutins intentioner sade am-bassadören, att presidentenönskar kristen enhet, liksomhan önskar att hans landskulle bli en del av västern.

”För Putin är de kristnasenhet strängt förbundenmed det religiösa aspektet,men har därtill ett annat”,sade Litvin. ”En i vidastmöjliga betydelse störrekunskap om varandra, ärnödvändig för både Öst ochVäst, den kommer samtidigtatt gynna de kristnas enhet.””Jag hänvisar här till detdagliga livet, till kultur, tillspråk och till den gemen-samma kristna historien”,sade ambassdören.
KATT/KO/Zenit

Katolisen kirkonkatekismuksesta pianmyös lyhennelmä
Vähän yli kymmenen vuottasitten monilla eri kielillä il-mestynyt Katolisen kirkonkatekismus saa rinnalleen ly-hennelmän. Uskonopinkongregaation prefekti, kar-dinaali Joseph Ratzinger onperustanut työryhmän val-mistelemaan uutta "kansan-katekismusta". Sen laatimi-sessa työryhmän on tarkoi-tus konsultoida laajalti maa-ilman katolisia piispoja.Aloite hankkeesta on lähtöi-sin paavi Johannes Paavali

II:lta, joka viime vuodenhelmikuussa oli kehottanutkardinaali Ratzingeria tehtä-vän aloittamiseen.Joidenkin tietojen mu-kaan "kansankatekismus"noudattaa perinteistä kysy-mys-vastaus-metodia ymmär-rettävyyden. Sen alkuperäi-nen versio on n. 70-sivui-nen, siis suurin piirtein 1/7yleiskatekismuksen koosta.Lyhennelmän arvioidaan il-mestyvän ensi vuonna.

Suomennospian valmis
Katolisen kirkon katekis-muksen suomennoksenodotetaan valmistuvan vielätämän vuoden aikana, ole-tettavimmin alkusyksystä.Käännöksen teologinen jakielellinen tarkastus on lä-hes valmis. Sen taittoproses-si alkanee siten jo kesäkuus-sa. KATT/Zenit/CWNews

Europeiska kristna rörelser villge Europa en kristen själ
Över 10.000 katoliker, orto-doxer och protestanter frånhela Europa möttes 8 maj iStuttgart i Tyskland för attfira EU:s utvidgning 1 maj,årsdagen 8 maj av slutet pådet andra världskriget, och 9maj av ”Schumandeklaratio-nen” 1950, som räknas somEU:s födelse.Över 150 rörelser ochkyrkliga gemenskaper harsänt sina företrädare till mö-tet i Stuttgart, bland annatfocolare, Sant’Egidio,YMCA och den karismatis-ka förnyelsen. Mötet villbidra till att ge det nya Eu-ropa en kristen själ och hjäl-pa det att bli en familj avförsonade folk och nationer

enligt grundarnas avsikter.Bland talarna finns europe-kaommissionens ordföran-de Romano Prodi och dentyske kardinalen WalterKasper, som är ordförandeför Vatikanens råd för kris-ten enhet.9 maj 1950 föreslogFrankrikes utrikesministerRobert Schuman att skapafred i Europa genom attFrankrike, Tyskland och allaandra europeiska ländersom ville skulle förena sinaresurser av kol och stål. Där-för räknar EU 9 maj som sinnationaldag.I en hälsning till deltagar-na skriver påven JohannesPaulus II att efter det andra

världskriget “påbörjade deneuropeiska enhetens fäderenandet av kontinenten. Deflesta av dem inspirerades avden kristna tron. Idag skör-dar vi frukterna av dennaprocess. Europa har börjatfrämja försoning och fredmellan nationer som bekäm-pat varandra i århundran-den. Redan från början harden Heliga stolen stöttat deteuropeiska enandet och be-tonat att unionen kan lyckasbara om den knyts till kris-tendomen som enande fak-tor och som identitet.”
KATT/VATIKANRADION

Messu filippiiniläisyhteisölle
Helsingin filippiiniläisyhtei-sö kokoontui runsaslukuise-na Pyhän Henrikin katedraa-liin sunnuntaina 25.4. mes-suun, jonka vietti hiippa-kunnan yleisvikaari isä Tuo-mo T. Vimpari. Yhteisönkantava voima Salud Men-

doza kertoi, että kirkko olitäynnä ja oli todella sykäh-dyttävää kuulla englannin-kielisen messun kuluessamyös isä Vimparin takalo-giksi sanomia lauseita.KATT

Nainen kongregaationalisihteeriksi
Salesiaanisisar Enrica Ro-sanna FMA, koulutuksen jauskonnonsosiologian asian-tuntija on nimitetty Sääntö-kuntien ja apostolisen yhtei-söelämän kongregaation ali-sihteeriksi. Nimitys on his-toriallinen, sillä koskaan ai-kaisemmin ei nainen ole toi-minut alisihteerinä Roomankuuriassa.Vatikaanin radion haas-tattelussa sisar Enrica kertoi

olevansa nimityksestä hämil-lään. Hän kuitenkin uskoi,että naisilla on paljon annet-tavaa tämän päivän maail-massa ja että "naiset, koskahe ovat elämän kantajia, voi-vat toimia elämän hengenantajina kuoleman kulttuu-rin keskellä".
KATT/VIS/CWNEWS

Edistystä Vatikaanin jaVietnamin suhteissa
Vatikaanin lehdistöosastontiedottajan Joaquin Navarro-Vallsin mukaan Vietnamistavasta palannut delegaatio onraportoinut edistysaskelistaPyhän istuimen ja Vietna-min välisissä suhteissa. Vati-kaanin valtiosihteeristössätyöskentelevän monsignorPiero Parolinin johtamadelegaatio tapasi vierailun ai-kana korkeita viranomaisiamm. Hanoissa. Keskustelu-ja kuvailtiin hengeltään po-sitiivisiksi.Tällä kertaa valtuuskun-nan onnistui myös vieraillakahdessa vietnamilaisessahiippakunnassa, Xuan Locis-

sa ja Ban Me Thuotissa. Ky-symys oli suuresta edistysas-keleesta, sillä aikaisemmindelegaatioilta on evätty mah-dollisuus tutustua paikalli-siin hiippakuntiin.Suurin Pyhän istuimenja Vietnamin välisiä suhteitahiertävä ongelma on kysymyspiispojen nimittämisestä.Kommunistisen hallituksenmielestä sillä tulee olla oike-us hyväksyä tai hylätä Vati-kaanin valinta. Tästä syystämonet hiippakunnat Viet-namissa odottavat uuttapiispaa. KATT/CWNEWS

SENin naisjaosto tiedottaa:

Kristitty nainen:
Tule kohtaamaan toisia kristittyjä eri taustoista

MoniNAISINA –arvokkaina

Naisten ekumeeninen kohtaaminen
Vivamossa 28.-29.8.04

Mukana kohtaamassa: Irene Alvarez (kat.), Eila Hirvonen
(Vapaakirkko), Päivi Kasala (ort.), barnadet Kanznahi (kat.), Eija
kemppi (KRS), Marja-Liisa laihia (ev.-lut. maahanmuuttajatyö,
Kirkkohallitus), Päivi Kasala, Pirkko Siili (ort.), iris rajamaa (Me-
todistikirkko), sisar Riccarda OSSS (kat.), Riitta Räntilä (SEN,
NNKY), Pirkko Siili (ort.) sekä maahanmuuttajanaisia eri kirkko-
kunnista.

Kohtaamisen ohjelmaa, alustuksia: Jumalan kuva naisis-
sa, toistemme rohkaiseminen sen esille tulemiseen, Moninai-
sina mustina ja valkoisina naisina Afrikassa, Naisena yli rajo-
jen, Ortodoksis-kristillinen käsitys naisen arvosta; yhteisiä illan-
viettoja, hengellistä ohjelmaa; uimsita ja saunomista, kävelyret-
kiä

Hinta: täyshoito, huonemajoitus 52-56,80 eur, mökki- tai ait-
tamajoitus (oma makuupussi/lakanat) 38,40 eur. Maahanmuut-
tajille avustusmahdollisuus, tiedustele.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
019 3602 300 tai vivamon.vastaanotto@krs.inet.fi

Kurssi yhteistyössä Kristillisen opintokeskuksen kanssa.
Vivamo-opisto/Kansan raamattuseura
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Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukouksenapostolaatti
Me rukoilemme ...
Toukokuu

Että perhe – joka perustuu
miehen ja naisen väliseen
avioliittoon – tunnustettai-
siin yhteiskunnan perusyksi-
köksi.
Että Neitsyt Marian äidillis-
ten esirukousten kautta kato-
lilaiset oppisivat näkemään
eukaristiassa lähetystyön sy-
dämen ja sielun.

Kesäkuu
Että kaikki kristityt kasvaisivat
tietoisuuteen omasta ja yhtei-
sestä velvollisuudestaan todis-
taa Jumalan rakkaudesta ih-
miskuntaa sekä jokaista mies-
tä ja naista kohtaan.
Että uskonnonvapautta –
joka on ihmiskunnan perus-
oikeus – kunnioitettaisiin yhä
laajemmin Aasian maissa.

Böne-apostolatet
Vi ber ...
Maj

Att familjen – grundad på
äktenskapet mellan en man
och en kvinna – blir erkänd
som urcellen i det mänskliga
samhället.
Att genom Marias moderliga
förbön katolikerna betrak-
tar eukaristin som själen och
hjärtat i missionsarbetet.

Juni
Att alla kristna blir mera med-
vetna om sitt eget och sin för-
samlings ansvar att vittna om
Guds kärlek till mänskligheten
och till varje man och kvinna.
Att religionsfriheten – en
grundläggande mänsklig rät-
tighet – möts av växande res-
pekt, särskilt i länderna i Asi-
en.

0 Jungfru, Guds Moder!När Gud blev människa,dolde sig i ditt sköte han,som ej ens världen all kan famna:Den sanna tron på Sonenrenade världen från syndoch bevarade okränktdin jungfrulighet.
Saligt det sköte,som burit dig,Kristus, och saliga de bröst,som givit mjölk åt Herren,världens Frälsare,du som till världens räddning

värdigats komma i köttet.
Vi prisar dig storligen,o Guds Moder,ty av dig blev Kristus född,han som räddar alla,som förhärligar dig.Heliga Härskarinna,du Guds Moder,låt också oss få delav nådens helgande gåvor.

FRÅN 300-TALET? URALLA SLÄKTEN SKALL PRISA MIG SALIG.

16.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)Gloria, Credo, pääsiäisajan prefaatio1L Apt. 15: 1–2, 22–29Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 42L Ilm. 21: 10–14, 22–23Ev. Joh. 14: 23–29
20.5. to: HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN, HELA-TORSTAI, juhlapyhä (velvoittava)1L Apt. 1: 1–11Ps. 47: 2–3, 6–7, 8–9. Ks 62L Ef. 1: 17–23tai Hepr. 9:24–28, 10:19–23Ev. Luuk. 24: 46–53
23.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)1L Apt. 7: 55–60Ps. 97: 1–2b, 6+7c, 9. Ks 1a+9a2L Ilm. 22: 12–14, 16–17, 20Ev. Joh. 17: 20–26
30.5. HELLUNTAISUNNUNTAI1L Apt. 2: 1–11Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc–30, 31+34. Ks 302L 1 Kor. 12:3b–7,12–13Ev. Joh. 20: 19–23tai: 1L ja Ps. kuten yllä2L Room. 8: 8–17Ev. Joh. 14: 15–16, 23b–26[Pääsiäisaika päättyy. Kirkkovuoden tavallisen ajan 9. viik-ko. Psalttarin I viikko.]
6.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai, PYHÄ KOLMINAISUUS,juhlapyhä (II)1L San. 8: 22–31Ps. 8: 4–5, 6–7, 8–9. Ks 2a2L Room. 5: 1–5Ev. Joh. 16: 12–15

Mariamånaden maj

Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut

ilmoittamaan
köyhille hyvän sanoman.

Halleluja.

Jumala,
sinä annoit autuaalle piispa

Hemmingille
oppineisuutta ja hyveitä rauhan

rakentamiseen
ja jumalanpalveluselämän

edistämiseen.
Hänen esirukoustensa tähden

suo meidän alati
iloita sinun rauhastasi.

Autuaan Hemmingin muistopäivää vietetään22. toukokuuta, tekstit ovat Hemmingin mes-sun alkuvirrestä ja päivän rukouksesta.

Jos rukoilemme - me uskomme.Jos uskomme - me rakastamme.Jos rakastamme - me palvelemme.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN
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Den helige GiovanniBattista Rossi föd-des 1698 i byn Vol-taggio i stiftet Genua i enfyra barns familj. Det år hanfyllde tio, vistades en adligfamilj på sommaren i Vol-taggio. De lärde känna Gio-vanni Battista och blev fört-justa i den trevliga gossen.När de skulle återvända hembad de hans föräldrar omlov att få ta honom med tillGenua för att skolas i derashus.Där blev han omtyckt avalla som han kom i kontaktmed under sin tre års vistel-se i staden. Två capucinersom besökte familjen gav enså berömmande rapport omhonom åt hans farbror somdå var provincial för capuci-nerna, att en kusin, LorenzoRossi, som var kanik vid kyr-kan Sta Maria in Cosmedini Rom, på dennes uppma-ning inbjöd pojken att kom-ma till Rom. Denna inbju-dan antog han med fröjd,fick komma till Rom ochbörjade vid fyllda 13 stude-ra vid Collegio Romano.Han hade gått igenomden klassiska kursen medberöm, när en asketisk bokfick honom att ägna sig åtöverdrivet stränga botövnin-gar. Dessa och en period avintensiva studier blev förmycket för honom och led-de till ett sammanbrott somtvang honom att lämna kol-legiet. Han tillfrisknade små-ningom så att han kundeslutföra sina studier vid Mi-nerva men hans hälsa hadefått en knäck för all framtid.Den 8. mars 1721 blevGiovanni Battista prästvigdvid 23 års ålder. Sin förstamässa firade han i CollegioRomano. Redan under sinstudietid hade han haft förvana att besöka olika sjuk-hus och hospiser. Nu närhan blivit präst kunde hangöra ännu mera för patien-terna. Under fyrtio å besök-te han regelbundet natthär-bärget St. tröstande och un-dervisande internerna. Ettannat besöksmål var sjukhu-set Trinita dei Pellegrini.Han fann dock snart att detfanns grupper som var säm-re lottade än internerna, så-dana som inte fick någonhjälp alls. Det var t.ex. krea-tursherdarna som från land-sorten kom för att sälja sinadjur på marknaden vid Fo-rum Romanum. Tidigt påmorgonen och sent på kväl-len gick han omkring blanddem, pratade· med dem ochförberedde dem till bikt och

Sankt Giovanni Battista Rossi
kommunion. En annangrupp utgjordes av hemlösakvinnor och flickor somtiggande irrade omkring påstadens gator på nätterna.Giovanni Battista hadeinte andra pengar än demhan fick som mäss stipen-dier. Men han lyckades få tvådonationer på sammanlagt900 scudi och med dem hyr-de han ett hus till skydd-shem åt dessa kvinnor.1731 lyckades kanikenRossi utverka, att tjänstensom biträdande präst i StaMaria in Cosmedin gavs åt

Retretissään Turun Birgitta-laisluostarissa 5.-7.3 IsäFrans Voss SCJ puhui ryh-mälle pyhän sydämen maal-likoitaja muita katolilaisiameitä kaikkia koskettavastaaiheesta – Jeesuksen pyhästäsydämestä. Isä Fransin esitel-miin liittyi kiinteästi Jeesuk-sen pyhän sydämen pappienveljeskunnan perustajan isäLeo Dehonin karisma ja spi-ritualiteetti.Latinankielisestä lausees-ta “Ex amore per oblatio-nem ad reparationem”,“Rakkaudesta uhrautuvuu-den kautta sovitukseen”voimme kuulla Isä Dehoninelämän perustavan ajatuk-sen. Tämä elämänasenneedellyttää avoimuutta Pyhäl-le Hengelle ja se on vastaus-ta rakkauteen ja lunastustyö-hön maailmassa.Opimme rakastamaanJumalaa, lähimmäisiä jamyös omaa itseämme ter-veellisellä epäitsekkäällä ta-valla ottamalla yhteyden Jee-sukseen rukouksessa. Olem-me erityisesti yhteydessäHerramme kanssa, kun lu-emme Pyhän Raamatuntekstejä, ja kun osallistum-me pyhän eukaristian viet-toon, tai kun hiljennymmeadoraatiossa Vapahtajanedessä pyhän alttarin sakra-mentissa. Isä Dehon opettiihmisiä katsomaan Jeesuk-sen silmillä, kuulemaan hä-nen korvillaan ja rakasta-maan hänen sydämellään.Tällä tavoin isä Dehon halu-si yhdistää taivaan ja maan.Hän etsi aikansa tavan mu-kaan yhteyttä Jeesuksen elä-män salaisuuksiin (ns. rans-kalaisen koulukunnan medi-taatiomenetelmä).Isä Dehon oli kristillinen

humanisti pyhän Frans Sale-silaisen jalanjäljissä ja hänosallistui Vincentius A. Pau-lon sosiaaliskaritatiiviseentoimintaan opiskelunsa ai-kana Pariisissa. Hän osasi lu-kea ajan merkkejä ja otti nehuomioon perustaessaanveljeskuntaansa.Isä Dehonille tärkeä repa-raatio  eli sovitustyö merkit-see sekä kunnian palautta-mista taivaalliselle Isälle ettäsynnin aiheuttamien haavo-jen parantamista ja korjaa-mista ihmisten sydämissä jayhteiskunnassa.Jotta voisimme Jumalanrakkauden avulla tehdä repa-raatiota, meidän on uhratta-vajotain ja luovuttava jos-tain. Syntiä ei tarvitse kan-taa raskaana taakkana, mut-ta sen olemassaoloa ei saakieltää. Meidän ei tarvitseaktiivisesti etsiä ristiä ja asi-oita, joita uhrata; kohtaam-me kyllä elämässä vaikeuk-sia. Kun hyväksymme ne, ra-kastamme toisia, annammeloukkaukset anteeksi, voim-

Isä Leo Dehonin jalanjäljissäJeesuksen pyhän sydämen tiellä

Adveniat regnum tuum - tul-koon sinun valtakuntasi.Ecce venio - Katso Isä,olet antanut minulle ruu-miin, olen tullut tekemäänSinun tahtosi (Hepr. 10:9)Fiat - Olen Herran pal-velija, tapahtukoon minul-le sinun sanasi mukaan (Lk1:38)Sint unum - Että olisim-me yhtä niin kuin Jeesus,Jumalan Sana taivaallisen

Giovanni Battista. Till desshade kyrkan varit rätt glestbesökt men nu fylldes densnart av hans biktbarn. NärKanik Rossi några år senaredog, fick Giovanni Battistahans ämbete. Han gav genastinkomsterna från tjänsten åtstiftet och bosatte sig själv ien vidskammare.Påven Benedictus XIVgav åt Rossi en uppgift en-ligt hans hjärta: att leda’ kur-ser för fängelsefunktionäreroch andra statliga ämbets-män. Många av dessa blevhans biktbarn bland annat

bödeln. Förutom som bikt-far var han mycket efterfrå-gad som predikant vids.k.missioner i församlingaroch i både manliga ochkvinnliga kloster.En starkt försämrad häl-sa tvingade honom att låtasig tas in på Trinita dei Pel-legrini 1763 och i decemberfick han ett slaganfall ochfick ta emot de sjukas sakra-ment. Han tillfrisknade i så-dan grad att han igen, trotssvåra smärtor, kunde firamässan. Men den 23.maj1764 fick han ett nytt slagan-

fall som blev hans död. Hanvar då 66 år gammal. Vid sindöd hade han inte pengarkvar för be~ gravningen, såsjukhuset fick åta sig att be-tala den. Den blev dockmycket ståtlig: 260 präster,många munkar och otaligalekmän följde honom tillgraven. En kardinal läste sjä-lamässan.Beatificationsprocesseninleddes 1781 och han blevkanononiserad 1881.Hans festdag är 23.maj.
MÄRTA AMINOFF

Pyhän sydämen pappien ja
maallikoiden elämäntavasta

Isän kanssa (Joh. 17:21)Ave verum - TervehdysHerrallemme, todelliselleleivälle.
Retretin aikana saimmemyös uusia rukouksia, jot-ka oli osoitettu Jeesuksensydämelle, Pyhälle Hengel-le ja Neitsyt Marialle. Ke-räämme parhaillaan niitäyhteen rukousvihoksi.

me viedä nämä asiat Jeesuk-sen sydämelle Jumalalleotollisena uhrilahjana. Näinedistämme Jumalan valta-kuntaa maailmassa ja hänentahtomaansa ykseyttä ja so-vintoa.Vastarakkauden osoitta-minen Jumalalle ja ihmisilleei riipu terveydestä; meilläon heikkoinakin aina sydän,

jolla vastata Jeesuksen sydä-men rakkauteen. Sanotaanmyös että ihmisen sydän nä-kyy hänen kasvoistaan. Jos-kus vaikeat yhteiskunnallisetolot voivat kuitenkin tehdäJumalaan uskomisen ja ra-kastamisen vaikeaksi.
MARJA LEINISTÖ
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Det var förvisso en sensa-tion när påven JohannesPaulus II tillfogade femnya mysterier till ro-senkransen. Dessa ljusetsmysterier berör Jesu of-fentliga liv, och när mantänker efter, så kan manundra varför det har drö-jt så länge tills någon tänktpå att de måste få varamed i den “meditativasnabbrepetition av evan-geliet” som rosenkransenär.
Det är ingen tillfällighet attdet sker i en tid när man såmedvetet söker en andlighetsom tål att slitas i vardagensarbete, ja, när fler människorän vi anar vill leva och arbe-ta i Guds närvaro mitt i detvanliga livet. Samtidigt levervi ett klimat där inte baravördnaden för Guds he-lighet tycks minska utanockså vördnaden för män-niskans okränkbara vär-dighet som Guds avbildbörjar försvinna.Kanske vi kan återvinnadessa omistliga värden gen-om att meditera över ljusetsmysterier? Låt oss be dessarosenkransmysterier meddenna intention: Att vår tidåterupptäcker vördnadenför Guds helighet och förmänniskans okränkbarhet.
Första mysteriet: Jesu dop.Vi ber för alla ofödda barnoch för alla barn som är ifara.
Jesus låter sig i all ödmjuk-het döpas av Johannes Dö-paren. När Gud blir män-niska kommer han som entjänare. Han gör sig litenoch sårbar för vår skull. Hanlever i det fördolda ändafram till dopet, då hans of-fentliga liv tar sin början. IAndens kraft skall Jesus för-kunna det glada budskapetför hela skapelsen. Allt i vårtmänskliga liv berörs av Jesusoch det han vill säga och läraoss.Människan vilar alltifrånsin späda begynnelse tryggt iGuds hand. Vi måste läraoss att ha samma vördnadför vårt mänskliga liv somGud har. I oss känner hanigen något av sig själv ochgläds åt det.Tänk om vi människorkunde känna samma jublan-de glädje över det mänskligaliv som vi ofta hanterar somöverflödig materia! Jesu dopfår oss också att tänka på vårteget dop och den ännu stör-

Livets och ljusets mysterium
Herdabrev från biskop Anders Arborelius OCD för Livets söndag 2002

re värdighet som människanfår som Guds tempel ochboning.
Andra mysteriet: bröllopeti Kana. Vi ber för alla gifta,att de är trogna sin kallelse.
Jesu första under äger rumvid ett bröllop på JungfruMarias förbön. Vatten blirtill vin — liksom vin skall blitill blod, Jesu eget blod. NärGud berör vår existens för-vandlas allt. Kristus har in-gått ett förbund med sinKyrka, som är kallad att in-foga hela mänskligheten isig. Varje äktenskap återspeg-lar detta heliga förbund. äk-tenskapets sakrament in-nebär att man och kvinna fårförmedla Guds kärlek tillvarandra. De helgar varandragenom sin ömsesidiga kärlektill kropp och själ. Därför äräktenskapet alltid ett livs-långt förbund i trohet.Genom äktenskapet hel-gas den mänskliga sexualite-ten och får sakramental vär-dighet. Det är bara inom äk-tenskapet som det sexuellasamlivet hör hemma. De gif-ta får samverka med Skapa-ren genom att förmedla det

mänskliga livet. Ett störreunder är svårt att tänka sig.Den mänskliga fruktbar-heten är ett viktigt värdesom hotas i ett tanke- ochhandlingsklimat, som skiljerfruktbarheten och sexualite-ten från varandra och somgör det mänskliga livet till ensak. Den goda sexualitetenmellan äkta makar är öppenför livets stora gåva. I vår tidär allt detta svårt att förstå,eftersom man hör rakt mot-satta budskap så snart mansticker näsan utanförkyrkdörren.Därför är det Kyrkansstora, men svåra uppgift atthjälpa människor att upp-täcka att detta är en omistligdel av evangeliet. Att återgeäktenskapet dess strålglansär en profetisk uppgift häroch nu — liksom att hjälpamänniskor att upptäcka densexuella avhållsamhetensom ett sätt att gå i Jesu fots-pår.Varje människa inbjudsatt hitta sin kallelse: attframbära sin kropp “som ettlevande och heligt offer sombehagar Gud” (Rom 12:1).
Tredje mysteriet: Jesus pre-

dikar omvändelse till Gudsrike. Vi ber för oss syndare,nu och i vår dödsstund.
Jesus har inte kommit för derättfärdiga utan som en Lä-kare som vill hela syndarnafrån deras sår.I vår tid har många svårtatt se synden som en reali-tet, som hotar att fräta sön-der deras liv inifrån. Mångahar svårt att skilja på sak ochperson. När Evangeliet ochKyrkan säger att något ärsynd, betyder det inte attsyndaren fördöms.För många är det spe-ciellt svårt att se synderna påsexualitetens plan liksomsynden mot det mänskligalivets värdighet. När Kyrkanshöjer sin röst, upplevs detofta som otillbörlig inbland-ning i privatlivet.“Hata synden, men älskasyndaren”, har man alltidsagt i traditionen. Och vi äralla syndare i behov av Jesufrälsning.Under senare tid har viofta i media konfronteratsmed att präster i olika delarav världen förgripit sig svårtmot minderåriga och sågjort sig skyldiga till en fa-

sansfull synd. Men ber vi förprästerna och deras helgelse?
Fjärde mysteriet: Jesu förk-laring. Vi ber för alla döen-de, att deras liv och vär-dighet respekteras.
Under sin vandring uppmot Jerusalem och det li-dande som väntade honomdär, fick Jesus under ettögonblick smaka något avhimlens härlighet. I blixtbe-lysning fick han se det sominget dödligt öga kan se ochbli vid liv.Genom att låta oss fräl-sas av Jesus kan vi också engång nå fram till denna Gudshärlighet. Det är det som ärvårt rätta element. Vårtmänskliga liv får sin fullbor-dan på andra sidan.Vilken vördnad måste viinte känna för varje män-niska, hur eländig och svag,hur liten eller gammal honän är, när vi tänker på atthon är avsedd för evigheten?Mitt under sin väg till li-dande och död fick Jesus taut något av himlen i förs-kott. Det mänskliga lidandethar alltsedan dess fått enhelt annan ton. De obotligtsjuka och döende pekar gen-om sin blotta existens pådet som är deras — och vårt— yttersta mål: Guds evigahärlighet.
Femte mysteriet: Jesus firarden sista måltiden. Vi beratt eukaristin helgar oss allt-mer.
Jesus instiftar eukaristin, därhans korsoffer förblir närva-rande för alla tider och därden himmelska bröllops-måltiden tas ut i förskotthär och nu. Genom eukaris-tin får vårt mänskliga liv enännu större värdighet. Därgör den förhärligade Jesus sigtill vår föda. En dödlig män-niska får äta odödlighetenskost.Eukaristin har alltid kos-miska konsekvenser. Helaskapelsen höjs liksom upptill Guds verklighet, när endel av den förvandlas tillKristi förhärligade kroppoch blod. Samtidigt får vi ialla lidande och förnedrademänniskor känna igen denlidande Kristus.Eukaristin förvandlar vårsyn på livet och låter oss sepå varandra med Jesu ögon.

+ ANDERS ARBORELIUS OCDBISKOPEN AV STOCKHOLMUr www.respektlivet.nu
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Vakio-ohjelmat Kalenteri
Helsinki

Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunta

15.5. la 11.00 messu ranskaksi.
17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi, 16.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu.
17.5. ma 18.30 informaatiokurssi seu-
rakuntasalissa.
18.5. ti 14.00 Seniores messu ja ko-
kous.
20.5. to Herran taivaaseenastuminen,
helatorstai: 11.00 päämessu, ei ilta-
messua.
22.5. la 10.00 ensikomm. harjoitus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu ja
ensikommuunio, 12.30 messu venä-
jäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.
29.5. la 10.00 ensikomm. harjoitus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja
kirkkoon ottaminen.
30.5. helluntaisunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu ja
ensikommuunio, 18.00 iltamessu.
5.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes-
su.
6.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai
(pyhä Kolminaisuus): 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu itali-
aksi, 18.00 iltamessu.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo (ort. kirkko): 16.5. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 23.5. su 16.00

Kesäkuussa ja heinäkuussa ei viete-
tä messua diasporassa eikä sunnun-
taisin klo 12.30 eri kielillä.

Pyhän Marian seurakunta
15.5. la 18.30 aattomessu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu suo-
meksi / vietnamiksi, 18.30 iltamessu
20.5. to, Herran taivaaseenastuminen
– Helatorstai: 10.00 päämessu suo-
meksi, 18.30 iltamessu
22.5. la 18.30 aattomessu
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 12.00 Ensikom-
muunion juhla suomeksi, 14.00 Ensi-
kommuunion juhla saksaksi, 18.30 il-
tamessu
29.5. la 18.30 aattomessu
30.5. helluntaisunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi, 11.30 perhemessu,
18.30 iltamessu
4.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen il-
tamessu
5.6. la 18.30 aattomessu
6.6. pyhä Kolminaisuus, kirkkovuo-
den 10. su: 10.00 messu suomeksi
(kesällä ei ole toista aamumessua!),
16.00 messu puolaksi/vahvistuksen
sakramentti (Pyhän Henrikin kated-
raalissa), 18.30 iltamessu

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

15.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
18.5. ti 19.00 informaatio kurssi
20.5. Herran taivaaseenastuminen,
helatorstai, juhlapyhä: 10.30 päämes-
su

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Säh-
köposti henrik@catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina, 11.00 PÄÄMESSU,
12.30 eri kielisiä messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, 18.00
messu; ti, to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Ke, la
19.30 neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.

Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi (1. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30
messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi,
4. su saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu.
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00
ruusukkorukous to 18.00 adoraatio ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan
rippitilaisuus.
Kesäohjelma: Su 10.00 päämessu suomeksi/kirkkokahvit; 18.30 iltamessu. Ke,
pe 7.15 aamumessu; ti, to, la 18.30 iltamessu; ti 18.00 ruusukkorukous; to 18.00
adoraatio/vesper. Rippitilaisuus ti ja la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi

Su 9.15 morgonmässa på svenska (månadens sista söndag), 10.30 PÄÄMES-
SU 18.30 iltamessu englanniksi (kuukauden 2. su missa latina) ma, ke, pe, la
07.30 aamumessu ti, to 18.30 iltamessu to 18.00 adoraatio
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi

Su 10.30 PÄÄMESSU ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväs-
kylän kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to
7.00, pe 7.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköpos-
ti risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.

Su 10.00 ruusukkorukous 10.30 PÄÄMESSU ti, to 7.30 aamumessu ma, ke,
pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la 8.30 messu. Rippitilaisuus ennen mes-
suja ja sopimuksen mukaan.

Kouvola
Pyhän 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 (1., 2. ja 5. sunnuntai) tai 18.00 (3. ja 4. su) PÄÄMESSU kirkossa, to
18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe klo 18 messu ja adoraatio. Paaston
aikana perjantaisin ristintien hartaus klo 18.  Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595.
Sähköposti perhe@catholic.fi.

Su 11.00 PÄÄMESSU ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu ke, la 19.00 neokateku-
menaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen mes-
sua ja sopimuksen mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00.

22.5. la 11.00 katekeesi Porissa,
12.00 messu Porissa, 14.30 katekee-
si Raumalla
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
30.5. Helluntaisunnuntai: 9.15 mässa
på svenska, 10.30 juhlamessu, 18.30
Mass in English
6.6. su  10.30 Pyhän Kolminaisuuden
juhlamessu  18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa 15.5. la 10.00
Pori 22.5. la 11.00 katekeesi, 12.00
messu
Rauma 22.5. la 14.30 katekeesi

Miestenpiiri iltamessun jälkeen kuu-
kauden ensimmäisenä tiistaina

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

15.5. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä
messu, 13.30-18.00 vahvistuksen val-
mistelu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: huom.
aika! 12.00 päämessu (piispan mes-
su, vahvistus)
17.5. ma 18.00 Mass in English
20.5. to, Herran taivaaseenastumi-
nen, helatorstai, juhlapyhä (velvoitta-
va): 10.30 päämessu
22.5. la 9.45 uskonnonopetus Savon-
linnassa, 11.00 messu Savonlinnas-
sa, ensikommuunio
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
27.5. to 12.00 seniorien kokous (ke-
vätretki)
29.5. la 18.00 Mass in English
30.5. helluntaisunnuntai: 10.30 pää-
messu, 5-14 vuotiaiden lasten kesä-
leiri alkaa
6.6. kirkkovuoden 10. su, pyhä Kol-
minaisuus, juhlapyhä: 10.30 päämes-
su

----------------- Diaspora -----------------
Savonlinna 22.5. la klo 11.00 (us-
konnonopetus alkaa klo 9.45), (Ort.
rukoushuone, Erkonkatu 11)

Lasten uskonnonopetus: 15.5.

Kirkkoherra lomalla 19.6.-16.7. Silloin
ei ole messuja viikon aikana ja sun-
nuntaisin messu on klo 17.00. Hätä-
tapauksissa soittakaa ursuliinisisaril-
le 014-614659 tai Tampereelle 03-
2127280.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

15.5. la 10.00 ensikommuuniolasten
parannuksen sakramentti ja harjoitus,
10.30 lastenkerho, 12.15 perhemes-
su
16.5. pääsiäisen 6. su: 10.30 pää-
messu, ensikommuunio, 14.00 mes-
su puolaksi
20.5. to 10.30 Herran taivaaseenastu-
misen juhlamessu
22.5. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
23.5. pääsiäisen 7. su: 10.30 pää-
messu
30.5. helluntaisunnuntai: 10.30
päämessu
6.6. kirkkovuoden 10. su, pyhä Kol-
minaisuus, juhlapyhä: 10.30 päämes-
su, 15.00 messu Hämeenlinnassa
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Kalenteri
----------------- Diaspora -----------------

Kurikka (kysy kirkkoherralta) 8.5.,
22.5., 12.6. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 22.5.,
12.6. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)
8.5., 22.5., 12.6. la 12.00
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta-
sali) 8.5., 22.5., 12.6. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

13.5. to 18.00 iltamessu
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00
iltamessu
20.5. Herran taivaaseenastuminen,
helatorstai: 11.00 päämessu
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 18.00
iltamessu
27.5. to 18.00 iltamessu
30.5. helluntaisunnuntai: 11.00 pää-
messu, seurakunnan nimikkojuhla,
ensikommuunio
3.6. to 18.00 iltamessu
4.6. kuukauden 1. pe: 18.00 messu
ja adoraatio
6.6. su pyhän Kolminaisuuden juhla-
pyhä: 11.00 päämessu
10.6. to 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti (ort. kirkko) 8.5. la klo 16.00
messu, uskonnonopetus klo 14-16
Lappeenranta (ort. kirkko) 16.5. su
klo 11.30 messu
Hamina (Poitsilan seurakuntakoti):
23.5. klo 11.00 messu

Uskonnonopetus Kouvolassa: 15.5. la
klo 11-13.00, klo 13.00 pyhä messu

Kevättalkoot lauantaina 15.5. klo
12.00.

Oulu
Nasaretin pyhän perheenseurakunta

15.5. la 11.00 uskonnonopetus koulu-
laisille
16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu,
17.00 messu Torniossa
20.5. to, Herran taivaaseen astumi-
nen, Hellatorstai (velvoittava): 18.30
messu
22.5. la 11.00 uskonnonopetus koulu-
laisille
23.5. pääsiäisen 7. su: 10.00 Mass in
English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa
30.5. helluntaisunnuntai: 11.00 pää-
messu
6.6. kirkkovuoden 10. su, pyhä Kol-
minaisuus, juhlapyhä: 11.00 päämes-
su ja vahvistuksen sakramentti, 17.00
messu Torniossa ja vahvistuksen
sakramentti

----------------- Diaspora -----------------
Tornio 15.5. su 17.00

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähkö-
posti katekeesi@catholic.fi, kotisivu
www.katekeettinenkeskus.fi
Lucia-puoti, Kuusitie 6. Avoinna vain
ti/to klo 12.00 - 18.15

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel-
sinki. Puh. 0208350751, fax 09-
61294770. Sähköposti info@catholic.fi.
www.catholic.fi

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo
11.00. Messun jälkeen kirkkokahvi.
Ikonimaalausta torstaisin ja perjan-
taisin klo 10-15. Vierailut maanantai-
sin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauan-
taisin klo 10-18.

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh.
019-335793, fax 019-335892.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin klo
14-18.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh
09-1357998, fax 09-68423140. Säh-
köposti info@caritas.inet.fi.
www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3 b
A, Helsinki.  Möteslokal (om ej annat
anges): Studium Catholicum, Ridda-
reg. 3 b A, Helsingfors.  Tilaisuudet
ovat avoimia kaikille. Öppet för alla.

Lauantaina 15.5. teemme retken yh-
dessä P. Henrikin Seuran kanssa, oh-
jelmasta on erillinen tiedote. Lördagen
15.5. gör vi en utflykt med St. Hen-
riks sällskap. Beträffande program-
met, vänligen läs den separata ann-
onsen.

MUUTOS
Aikaisemmin ilmoitettu keskusteluti-
laisuus, jossa puhutaan meidän suo-
malaisesta katolisesta identiteetis-
tämme, siirtyy pidettäväksi torstaina
3.6.2004  klo 18.30 Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa. Tilaisuuden vetä-
jänä toimii Heimo Langinvainio. Toi-
vomme runsasta osanottoa!

Vuosikokouksessa 22.4.2004 yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi valittiin seu-
raavaksi vuodeksi Jaakko Airava. Ero-
vuoroisten hallituksenjäsenten tilalle
valittiin  uudelleen Thaís Grönfeldt (ra-
hastonhoitaja) ja Caterina Stenius, ja
uutena hallituksen jäsenenä Kristiina
Peltonen, kaikki kaksivuotiskaudeksi.
Hallituksessa jatkavat Agneta Lau-
rent, Anna-Maija Lindholm (sihteeri) ja
Leena Räisänen (varapuheenjohtaja).
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle
2004 päätettiin pitää ennallaan (8,50
euroa).
Wilfried von Christiersonin muistora-
haston komitean erovuoroiset jäsenet
Berndt Nordlund ja Kaarina Koho (va-
ralla) valittiin uudelleen kolmeksi vuo-

deksi (2004 –2006). Komitean muut
jäsenet ovat yhdistyksen puheenjoh-
taja ja rahastonhoitaja, Kalevi Vuore-
la (varalla Tom Hertell) ja Märta Ami-
noff   (varalla Jan Krook).
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin
uudelleen Pentti Hongisto ja Seppo
Pylkkänen, varalla Eija-Elina Ahonala
ja Leena Kangas.

Jerusalemin pyhän haudanRitarikunnan Suomen-käs-kynhaltijakunta
Uusien jäsenten investituura
Helsingissä 14.-15.5.2004

Perjantai 14.5.
18:30 Vigiliapalvelus Pyhän Marian
kirkko. Lupaukset ja ritariuden merk-
kien siunaaminen
20:00 iltatee; Investituuran harjoitus
kandidaateille Pyhän Marian kirkon
seurakuntasali

Lauantai 15.5.
12:00 Käskynhaltijakunnan kevätko-
kous Pyhän Henrikin katedraalin seu-
rakuntasali, esitelmä: Prof. Luigi de
Anna “Categories of Present Chivalric
Orders. What are Others than Holy
Sepulchre doing Today?”
(iltapäiväkahvi)
15:00 Uusien ritareiden ja daamien
investituura Pyhän Henrikin katedraa-
li. Juhlallinen Messu
18:30 Cocktails Katajanokan Casino.
Juhlaillallinen uusien ritareiden ja daa-
mien kunniaksi

Ritarikuntamme ystävät ja toiminnas-
ta kiinnostuneet ovat tervetulleita
osallistumaan juhlallisuuksiin. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu maksamalla ti-
laisuudet ja ruokailut sisältävä koko-
naishinta 120 euroa ritarikuntamme
tilille (Pyhän Haudan Ritarikunta, Nor-
dea 138650 – 123811). Paikat vara-
taan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pyhän Marian kirkon vigiliaan ja Py-
hän Henrikin katedraalin investituu-
raan ovat kaikki tervetulleita ilman eril-
listä ilmoittautumista ja maksua.

Maallikkofransiskaanit OFS
Kokoontumispaikka Pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270
Helsinki. EUFRA-teema on yhteinen
kutsumus vuoropuheluun ja yksey-
teen.

Torstai 13.5. klo 17.00 yhteisön ko-
kous ja mietiskely/keskustelu: Vuo-
ropuhelu eri uskontojen välillä. Ilta-
messu klo 18.30.

Kesäkaudella emme kokoonnu.
3.-4.7. Kökarin seurakunnan jär-

jestämä ekumeeninen fransiskaani-
nen juhla.

25.7.-7.8. EUFRA 2004 -viikot
Hopstenissa, Saksassa.

Torstai 16.9. yhteisön kokous klo
17.00.

Rakkauden lähetyssisaret
Adoraatio maanantaisin klo 18.00 ja
pyhä messu perjantaisin klo 18.00.
Tervetuloa! Kaarikuja 2 K 60, Kontula,
Helsinki. Puh. 09-3403795.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P.
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kir-
kossa klo 18.30. Messua edeltää ruu-
sukkorukous klo 18.00 alkaen.

Teresa ry on Helsingin molempien
katolisten seurakuntien yhteinen yh-
distys. Toimimme pääkaupunkiseu-
dulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian
seurakuntien karitatiivisen työn hyväk-
si järjestämällä myyjäisiä, joiden tuo-
tosta luovutamme kirkkoherrojen jaet-
tavaksi avustuksia vanhusten, sairai-
den ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme
nuorten toimintaa.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajal-
le 10.6.–4.8. on toimitettava vii-
meistään 26.5. mieluiten sähkö-
postitse osoitteeseen

 info@catholic.fi

Säilytä aina tärkeästä aineistos-
ta kopio itselläsi!

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-

dings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sonoSchola cantorum
HUOM! Pyhän Henrikin aukion
osoitetta kirjoitettaessa on osoit-
teen alkuosa välttämättä kirjoitetta-
va kokonaan ja erikseen postin pe-
rilletulon varmistamiseksi: Pyhän
Henrikin aukio. -- För att vara säker
att posten framkommer till Sankt
Henriksplatsen är det nödvändigt
att skriva också första delen av
addressen i sin helhet: Sankt Hen-
riksplatsen.

Pyhiinvaellus Jasna Góral-
le Czêstochowaan 3.-

9.8.2004
Kävelemme Krakovasta Czês-
tochowaan (n. 150 km) puolalai-
sen nuorisojoukon mukana alka-
en 3.8. klo 7, vaellus päättyy 9.8.
klo 15.

Osallistumismaksu n. 11 e
sis. vakuutuksen ja yöpymiset,
ruokaan menee lisäksi n. 20 e.

Lisäksi maksettava matkat
Puolaan ja takaisin. Tarjoan kyy-
tiä lautalla Tallinnaan (lähtö 1.8.)
ja sieltä autolla Krakovaan yh-
teensä n. 150 e/hlö + mahdolliset
yöpymiset matkalla.

Vaelluksen järjestää Krakovan
Pyhän Kolminaisuuden domini-
kaaniluostari.

Jos kiinnostaa, ota yhteyttä
Juho Kyntäjään, puh. 040 517
6972, sähköposti
juho.kyntaja@proagria.fi
Linkkejä internetissä:
www.jasnagora.pl,
www.dominikanie.pl
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Artikkeleita
Suomen Caritas tekee tuloksellista kehitysyhteistyötäNaisten silkkikutomo Intiaan

Suomen Caritas on vaati-mattomista resursseistaanhuolimatta onnistunut te-kemään menestyksellistäkehitysyhteistyötä Intias-sa. Järjestö on tukenuthanketta, joka tukee lä-hinnä kastittomien yksin-huoltajanaisten ja syrjäy-tymisalttiiden nuorten it-senäistä toimeentulonhankkimista. Kantava aja-tus on ollut luoda yhtenäi-nen tuotantoketju silkintuottamiseksi saman ka-ton alle.
Kehitysyshteistyöltä vaadi-taan nykyään tuloksia. Siksikehitysyhteityötä tekevättähtäävät elinkeinoelmämäntyyliin toimintansa tehosta-miseen. Se on kaikkien osa-puolten etu: rahoitusta onhelppo pyytää, kun on esit-tää tuloksia, ja kohdemaas-sakin on eduksi, jos eurollaautetaan entistä useampaaihmistä.Suomen Caritaksen han-ke on uudenkin kehitysyh-teistyöajattelun valossa in-

novatiivinen. Lähinnä nai-siin kohdistuvana se toteut-taa hyväksi havaittua periaa-tetta, jonka mukaan hei-koimpien aseman kohenta-minen vaikuttaa myönteises-ti sekä perheisiin että kokoympäröivään yhteisöön.Suomen Caritaksen tois-mistosihteeri Sirpa Mon-teiro kertoo, että menestyk-sen avaimina ovat olleet hy-vien yhteistyökumppanienja kestävän toimintaideanlöytäminen.
Yhteistyöratkaiseemenestyksen
“Intiasta löytyi pitkäjäntei-siä, aikaansaavia ja luotetta-via ihmisiä, joiden kanssa onollut ilo tehdä töitä”, SirpaMonteiro sanoo.He saavat asiat tapahtu-maan ja osaavat hankkia toi-mintaan mukaan ihmisiä,jotka haluavat parantaa elä-määnsä ja ottaa vastuuta toi-minnasta. Tulokset näkyvät,ja Sirpa Monteiro iloitsee

(Yllä) Sirpa Monteiro ja matkamuisto Intiasta. Mieluisimmat muistot ovat kuitenkin ihmisistä, jotka ovat saaneet elämänsä hallintaan.“Ihmisten motivoituminen sekä työntekoon että asioiden järjestämiseen sekä koko projektialueen erinomainen siisteys olivat upea kokemus.”
(Alla) Silkkiperhosen satoa. Tästä jalostus lähtee liikkeelle.
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Artikkeleita

Caritaksen hanke Kepa-palkintoehdokkaana

(Yllä) Isä Joseph Selvaraj, rakennusinsinööri Venu Venugopal ja Sirpa Monteiro paikallisella rautatieasemalla. Kehityshankkeen yksi avaintekijä ovat luotettavat ja päättäväiset paikalliset vetäjät.
Heidän tulevaisuudestaan tässä on lopulta kysymys. Hanke auttaa myös nuoria. Hanke perustuu perinteiseen paikalliseen taitoon.

Kepa palkitsee tänä vuon-na ensimmäisen kerranjärjestöjä laadukkaasta ke-hitysyhteistyöstä. Raati onvalinnut loppukilpailuunseitsemän ehdokasta.
Kepa-palkintoehdokkuuson tunnustus hyvästä työstä:ohjelmajohtaja Maija Seponmielestä jokainen ehdok-kaista ansaitsisi tulla palki-tuksi.Kehitysyhteistyö on vuo-sien varrella kehittynyt voi-makkaasti, ja parempaansuuntaan. Idealismiä tarvi-taan yhä, mutta se ei yksinriitä. Maksajat eivät ole kit-sastuneet, mutta menneistäepäonnistumissista viisastu-neena panostuksen hyödylli-syydestä halutaan varmuus.Yhä useammin järkevänä pi-detty hanke on melko pieni-muotoinen ja se on yhteis-työtä paikallisten asiantunti-joiden ja väestön kanssa.Myös kehitysyhteistyöntekijät itse asettavat työlleensuuria vaatimuksia. Tilan-netta kuvaa yhden ehdok-kaista, Fida Internationalin

kehitysyhteistyökoordinaat-tori Olli Pitkäsen komment-ti ehdokkaiden julkistamis-tilaisuudessa:“Osallistuimme tähän ki-saan surkealla hankkeella.”Pitkänen viittasi kehitys-yhteistyöajattelun muutok-siin: 1980-luvulla aloitettuMwanzan koulutushanke oliaikansa lapsi suurine raken-nusprojekteineen ja suoma-laisine henkilökuntineen.Yhteistyö kuitenkin kehittyiaikojen myötä ja kaikkien yl-lätykseksi Mwanzan ammat-tikoulu pääsi jaloilleen ja jat-kaa onnistuneesti toimin-taansa suomalaisrahoituk-sen loputtuakin.Tuloksellisuuden lisäksiehdokkaita yhdisti sitoutu-minen pitkäkestoiseen yh-teistyöhön kehitysmaankumppanin kanssa.Lopullisen valinnan voit-tajasta tekee valtioneuvosHarri Holkeri Kepan syys-kokouksessa 26.11. Myösyleisö voi äänestää omansuosikkinsa Mahdollisuuksi-en toreilla eri puolella Suo-mea tai syksyllä Kepan verk-

kosivuilla.
Tasokkaatpalkinto-ehdokkaat
Fida International:Mwanzan kotiteollisuus-keskus, TansaniaFidan tukema ammatti-koulu on kouluttanut sato-ja opiskelijoita puu-, metal-li- ja tekstiilityönlinjalla sekäkotitaloudessa ja jatkaa toi-mintaa Fidan rahoituksenloputtuakin.Maailman sarjakuvat:Ruohonjuuritason seinä-sarjakuvat, IntiaMaailman sarjakuvat onyhdessä intialaisen WorldComics India -järjestönkanssa kehittänyt uuden,toimivan ja edullisen ruo-honjuuritason tiedotus-muodon: seinäsarjakuvat.Nakurun Lapset: Orpoko-tihanke - Help A NeedyChild, KeniaKeniassa asuneen suoma-laispariskunnan pienimuo-toisesta tuesta paikallisellelastenkodille on kasvanut

monipuolinen yhteistyöver-kosto.Oulun Diakonissalaitok-sen säätiö: Karibuni-pro-jekti, KeniaProjekti tukee monipuo-lisesti Sirisian kylää Kenias-sa: tyttökoulua sekä alueensosiaalityötä ja terveyden-hoitoa.Psykologien sosiaalinenvastuu: Palestiinalaispako-laisten mielenterveyshan-ke, LibanonPsykologien sosiaalinenvastuu on tukenut 20 vuot-ta pakolaisleireillä Libano-nissa eläviä palestiinalaisiapsyykkisen tasapainon säilyt-tämisessä.Suomen Caritas: Raakasil-kistä silkkisareihin, IntiaHankkeesta lähemminviereisessä artikkelissa.Suomen Kristillinen Lää-käriseura: Kyläklinikoi-den henkilökunnan jat-kokoulutus, TansaniaHankkeessa koulutetaanräätälöidysti ammattilaisiamaaseutuklinikoille.

erityisesti ihmisten kykyjenvapauttamisesta.
Yhteisö hyötyykun naisenasema kohenee
“On uskomatonta nähdäoppimattomat yksinhuolta-janaiset suunnittelukokouk-sissa harkitsemassa toimin-nan suuntaviivoja. Puheen-vuoroja käytetään harkitenja toista kuunnellaan tar-koin – he astuvat neuvotte-lupöytään täysin luontevas-ti, kuin olisivat tehneet tätäikänsä!”Muutama vuosi takape-rin samat naiset eivät saaneetedes poistua kotoaan.Intialainen osapuoli hen-kilöityy rakennusinsinööriV. Venugopaliin ja isä A. Jo-seph Selvarajiin, joiden taus-tajärjestö on Social SrviceSericulture Project Trust.Mukava ovat myös paikalli-set oma-apuryhmät sekä sil-kinviljelyn naisjärjestö.Hanke sijaitsee Etelä-Inti-assa, Tamil Nadun osavalti-ossa. Dindigulin kaupungis-sa sijaitsevassa Pamjampat-tyn kylässä on 22 500 asu-kasta, joista hankkeen suo-ria hyödynsaajia on 280.Välillisesti siitä hyötyvät sa-dat pienviljelijät, joilta oste-taan silkkiperhosen toukkia.Hanke sijaitsee vajaan naa-purikaupungin kirkkoher-ran lahjoittamalla vajaankahden hehtaarin perintöti-lalla.Tila käsittää silkkiäis-toukkien ruokintaan tarvit-tavan mulperipuuviljelmän,luonnomukaisen matokom-postilannoitelaitoksen, bio-kaasulaitoksen ja itse silkki-tehtaan. Tilalla työskenteleenyt nelisenkymmentä naista,ja heitä tulee olemaan ylikuusikymmentä.OLLI ORKONEVA
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Muutama viikko sittensaimme paljon iloa syn-nyttäneen ilmoituksen,että tänä vuonna olisi vap-puna pappien, veljien, dia-konin ja sisarten keskenyhteinen vapaapäivä Tu-russa. Tätä päivää kutsu-taan kontaktipäiväksi.
Tämä perinne aloitettiinhiippakunnassamme yli kak-sikymmentä vuotta sitten.Isä Peter muistelee, että hä-nen tullessaan Suomeen 13vuotta sitten, päivää vietet-tiin joka toinen vuosi. Pik-kuhiljaa pieni kyllästyminenhautasi hyvän perinteen;mutta tänä vuonna isä Pete-rin kutsusta ja sisar Riccar-dan avustuksella meitä ko-koontui suurehko joukkoyhteiseen kontaktipäivään,monet ensimmäistä kertaa.Suomen Turku ja aurin-koinen vappusää ja birgitta-laissisarten vieraskoti antoi-vat päivälle turvalliset ja hy-vät puitteet. Eri sisarkunti-en sisaret vastasivat kutsuunrunsaslukuisasti. Lähes kol-mekymmentä sisarta saapuipaikalle, mukana birgitta-laissisaria, ursuliineja, Kal-leimman Veren sisaria, äitiTeresan sisaria ja Jeesuksenpikkusisaria.Papeilta kutsu sai kovinvähän vastakaikua, lieneekötähän syynä myös pappienvähäinen lukumäärä Suo-messa. Mukana oli vain nel-jä pappia ja hiippakuntam-me ainoa diakoni. Isä Mari-no sai tosin mukaansa viisipappisseminaarilaista. Kunvielä vasta Suomeen tulleet“Miles Jesus” -ryhmän jä-senet olivat mukana, olijoukkomme nuorentunutmukavasti. Hiippakunnankansainvälistä luonnetta ku-vasi tietysti se, että meitä olilähes 20 eri maasta.Saavuimme Tampereeltaisä Zenonin kanssa ensim-mäisinä perjantai-iltana klo18.00. Saimme huoneidenavaimet ja tunnin verran ai-kaa levätä ennen iltapalaa.Maittavan aterian jälkeen olivapunhauska ilta Birgittasa-lissa: ilmapallot houkutteli-vat pelaamaan ja pientä na-posteltavaa löytyi pöydältäjuomien kera.Meitä oli yli neljäkym-mentä ja siksi esittelykierrosvei oman aikansa, tarvittiin-han tulkkausta eri kielille.Jokainen kertoi, kuinka kau-an oli ollut Suomessa. Kaui-ten kontakipäivien osanotta-jista on Suomessa ollut pik-kusisar Aleth Marie, peräti48 vuotta. “Miles Jesus” -ryhmän jäsenet olivat olleettäällä vasta kolme kuukaut-

Kontaktipäivät Turussa 1.5.2004
ta. Niinpä myös suomen kie-li sujui meiltä paikalle saa-puneilta kovinkin eritasoi-sesti.Laulut kajahtelivat kui-tenkin eri kielillä melkeinkuin kilpalaulantana. Erityi-sesti seminaristien mahtavaääni ja rytmikkäät laulut sai-vat kaikkien kädet taputtele-maan. Spontaanit esityksethauskuttivat kaikkia. Iltapäättyi kirkossa kompleto-riumiin.Vappupäivänä tasan klo8.00 (isä Peterin useastimuistuttaessa täsmällisyy-destä) oli laudes ja messu.Aamupalan jälkeen bussiodotti meitä päivän seikkai-luun. Isä Peter oli järjestänytmeille keskiaikaista kirkollis-ta kulttuuriantia, muttamatkat veivät suhteellisenpaljon aikaa, mutta kirjavas-sa joukossa ei aika käynytpitkäksi.Ensimmäisenä näimmeKuusiston piispanlinnanrauniot ja siellä raunioita kii-peillessämme kiittelimmekauniista kevätilmasta. Rau-niot sijaitsevat lähellä Piik-kiötä, jota katselimmekinmerenlahden toisella puolel-la. Toinen kohde oli Naan-talin kirkko, joka monille,erityisesti birgittalaissisarilleon jo tuttu kirkko. Kirkko-herran tehtäväksi jäikin ker-toa meille joitakin syventä-viä yksityiskohtia. Joka kir-kossa lauloimme, ja niin ka-jahtelikin latinan kieli taasnäissä kirkkosaleissa niinkuin oli ollut keskiajalla.Askaisten kirkkoon saa-vuimme reilusti aikataulustamyöhässä. Kävimme vainovella koputtelemassa, jamatka jatkui Mynämäen py-hän Laurentiuksen kirk-koon. Siellä saimme seikka-peräisen selostuksen kirkonhistoriasta. Valitettavastimaali peittää seinäkuvat, jo-ten emme voineet lukea tätäaikanaan tärkeää “köyhienraamattua”. Aika meni no-peasti, ja vähitellen tarvit-simme jotain suuhunpanta-vaa. Eväät syötiin aikataulunkiinnikuromiseksi liikkuvas-sa bussissa matkan jatkuessa.Tarjoilu pelasi hienosti, japeräpenkilläkin maistui kah-vi tai kylmä juoma.Tärkeä retkikohde olivielä Nousiaisten kirkko.Seisahduimme pitkäksi ai-kaa pyhän Henrikin sarkofa-gin ympärille ja yritimmelukea Henrikin elämäkertaakuvien avulla. Kirkko onkauniisti restauroitu. Erityi-sesti silmiämme ilahduttikaunis Henrikin puuveistos.Retkemme viimeinen kohde

oli katolinen hautausmaa.Rukoilimme piispa PaulVerschurenin haudalla kokohiippakuntamme puolestaja lauloimme kiitollisin mie-lin hänelle erityisen rakkaan“Regina caeli” -hymnin.Muistimme myös kaikkia joedesmenneitä pappeja ja si-saria. Jotkut heistäkin ovatolleet aikanaan mukanakontaktipäivillä.Neljän maissa olimmepyhän Birgitan kirkossa ru-

Karmeliittamaallikot järjestävät matkan Espanjaan 9.10.-16.10.2004 pyhän
Jeesuksen Teresan (1515-1582) ja pyhän Ristin Johanneksen (1542-
1591) jäljillä. Ohjelma: kolme päivää pyhän Teresan kotikaupungissa Avi-
lassa sekä päiväretket Toledoon, Segoviaan ja Salamancaan. Avila, Sego-
via ja Salamanca kuuluvan UNESCON maailman kulttuuriperintöön.

Matkanjohtajana toimii Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS ja matkakappalai-
sena on isä Frans Voss SCJ. Matkan hinta 770 euroa käsittää lennot
Finnairillä Madridiin, lentokenttäkuljetukset, hotellimajoituksen aamiaisi-
neen Madridissa ja Avilassa, retket tilausbussilla sekä sisäänpääsyn mu-
seoihin yms. Lisämaksusta yhden hengen huone.

Ilmoittautuminen 21.5. mennessä 014-253 364 tai 050-3410248.

PYHIINVAELLUS

ESPANJAAN

9. 10.-16.10.2004

koilemassa vesperinja kiittämässä Juma-laa tästä hienosta yh-teisestä vapaapäiväs-tämme. Vielä ruoka-pöydän ääressäsaimme jutella kuu-lumisiamme. Sittenmeidän olikin aika sanoatoisillemme ‘näkemiin’ ja‘tapaamisiin’.Näin hyvän ja antoisankontaktipäivän jälkeen voi-kin vain toivoa, että tapaam-

me ensi vuonna vieläkin run-saslukuisemmin.
Kontakteja luomassaJEESUKSEN PIKKUSISARETTAMPEREELTA
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In memoriam

Pari kuukautta sitten Helsin-gin katolisen hiippakunnanja Turun Pyhän Birgitan jaautuaan Hemmingin seura-kunnan vanhin ValerianDinter nukkui pois Herrassa102-vuotiaana 6.maaliskuu-ta. Hän syntyi 5.tammikuu-ta vuonna 1902 Bulgariassa,Rutschukin kaupungissa.Hänen isänsä oli paperiko-neinsinööri, joka käynnistiTurussa kirjekuoritehtaankoneita jo ennen ensimmäis-tä maailmansotaa. Äiti oliulkomaankirjeenvaihtaja So-fiassa, Bulgariassa. Valeriantuli Suomeen vanhempien-sa mukana.Aikuisena hän teki aluksimaataloustöitäja myöhem-min hän siirtyi työskentele-mään Fischer ja Bergenin li-hatehtaaseen eläkeikäänsaakka. Hän asui Nauvossajahuolehti äidistään isän kuo-leman jälkeen. Äidin kuol-tua hän pikkuhiljaa muutti

Turkuun Ukkokotiin. Elä-mänsä viimeiset vuodet hänasui Wanhustentalo Koti-kummussa Piikkiössä.Hän oli ahkera seurakun-talainen ja piti siistinämuun muassa sitä hautaus-maata, jossa hän nyt makaa.Joskus hän valitti, että Juma-la oli unohtanut hänet,mutta hänellä oli myös huu-morintajua mikä ilmeisestiantoi hänelle lisää elinvuo-sia. Loppuun saakka hän olikiitollinen saamastaan hoi-dosta, huomaavaisuudestajarakkaudesta.Hänet haudattiin 24.maaliskuuta Turun katolisel-la hautausmaalla olevaan su-kuhautaan. Haudan päälläon von Faulhaberin ritarisu-vun vaakuna. Vuonna 1780Puolan ja Liettuan prinsessaMaria Christina antoi Vale-rianin esi-isille tämän ritari-arvon, josta hän oli sangenylpeä. FRANS VOSS SCJ

Rakkauden lähetyssisaretjärjestivät ystävilleen hil-jentymispäivän Jumalan-äidin karmeliittaluostaris-sa Espoossa huhtikuun lo-pussa. Päivä koostui ly-hyistä johdantoajatuksis-ta, hiljaisesta palvonnasta,isä Marino Trevisinin pitä-mästä mietiskelystä ja tie-tenkin katkeamattomastarukouksesta, mahdolli-suudesta rippiin ja kauniis-ta pyhästä messusta sekäluonnon äänien kuuntele-misesta paahteisen kevät-auringon alla.
Hiljentymispäivän johtoaja-tuksena oli oman sydämentyhjentäminen, jotta Jeesusmahtuisi "sisään". Lukemi-seksi suositeltiin evanke-liumin kertomusta Emma-uksen tiestä (Luuk. 24), sii-tä, kuinka opetuslapset eivätaluksi tunteneet Jeesusta,joka oli noussut kuolleista.Jeesuksen tuntemista jahyväksymistä voi jokainenomakohtaisesti etsiä juuripalvottavaksi asetetun altta-rin sakramentin äärellä. Hä-nelle voimme viedä murhe-emme, katkeruutemme, pet-tymyksemme, mutta myösilomme ja kiitoksemme.Kääntymys, jokapäiväinen-kin, saa voimansa juuri ru-kouksesta ja sakramenteista,jotka välittävät meille Juma-lan armoa.Messun lukukappaleenakuultiin kertomus Saulin

Emmauksen tiellä

kääntymyksestä (Apt. 9) jaevankeliumina Jeesuksenvertaus elämän leivästä (Joh.6:52-59). Kuinka rohkaise-vilta nuo tekstit vaikuttivat-kaan: Paatuneinkin Kristuk-sen vihollinen voi päästäosalliseksi Jumalan laupeu-desta; kuinka suuri palkinto,päämäärä, kruunu, pyhäkommuunio onkaan!Jeesuksen kutsu hänenvastaanottamisekseen onvastustamaton: "Totisesti,totisesti: ellette te syö Ihmi-sen Pojan lihaa ja juo hänenvertaan, teillä ei ole elämää.Mutta sillä, joka syö minunlihani ja juo minun vereni,

on ikuinen elämä ... Minunlihani on todellinen ruoka,minun vereni on todellinenjuoma. ... Tämä on se leipä,joka on tullut alas taivaasta.Se on toisenlaista kuin seruoka, jota teidän isännesöivät: he ovat kuolleet,mutta se, joka syö tätä lei-pää, elää ikuisesti."Kiitos onnistuneesta hil-jentymispäivästä kuuluu kar-meliittaluostarin sisarille,Rakkauden lähetyssisarille,isä Marinolle ja kaikille ret-rettiin osallistuneille.

MARKO TERVAPORTTI

Hiippakuntapäivä Stella Marisissa14.8.2004
Tänä kesänä hiippakuntajuhlaamme vietetään Pyhän Marian seurakunnan 50-vuotisjuhlien mer-keissä. Samassa yhteydessä myös Teresa ry juhlii ja esittäytyy sanoin ja kuvin oman puolivuosi-sataisen toimintansa vaiheista.Varatkaa jo nyt tämä päivä kesäsuunnitelmiinne. Seuraavissa Fidesin numeroissa kerrommetarkemmin tulevasta ohjelmasta sekä aikataulusta.

Ystävällisin terveisinPyhän Marian seurakunta ja Teresa ry
Pyhän Henrikin seura

Suuralennuksella oopperaan!
HovanshtshinaModest Musorgskin suurenmoista musiikkia, upeita kuorokohtauksia, hieno lavastus ja hie-not puvut. Ooppera ajoittuu 1680-luvulle ja käsittelee Venäjän kansan kohtaloa, Pietari Suu-ren valtakauden alkuvaiheita. Kuohuvia vuosia värittävät vallankaappaushankkeet, salaliitot sekäristiriita vanhauskoisten ja uudistusmielisen tsaarin välillä.
Torstaina 11.11.2004 klo 19.00Lipun hinta vain 45 euroa (norm. 64 eur). Pyhän Henrikin seura on saanut myyntiin parhai-ta permantopaikkoja. Lippuja on rajoitetusti – ne loppuvat nopeasti. Niitä myydään kirkko-kahveilla Helsingin molemmissa seurakunnissa. Tuotto menee kirkon korjauksiin.

Sitovia tilauksia ottaa vastaan klo 9.00-11.00 Rita Kaira, puh. 09-491495, kesällä 09-8793870, sekä Marja-Leena Rautakorpi, puh. 09-2391953, 050-3409167.

Michele Marchetti
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Erakkomunkin elämää NorjassaVierailulla veli Robertin luona

Leirien yhteisenä teemana tänä kesänä on ”Jokapäiväinen leipämme” joka on joh-dettu paavin kiertokirjeestä Ecclesia de Eucharistia Varhaisnuorten leiri 10-13 v. 30.5.-5.6.melko täynnä, muutama poikapaikka  mahdollinen.Sporttileiri 8-13 v.  6.6.-12.6.muutama paikka jäljelläLasten leiri 1 ja 2 5-9 v.  13.-19.-25.6.molemmille viikoille vielä tilaaTaideleiri   kaikenikäisille 24.7-31.7.melko täynnä, hinta 200 e/lapset 110 e, ei kat. 220/130 e Perheleireille on vielä hyvin tilaaPerheleiri 1  27.6.-2.7. hinta 100 e/lapset 50/alle 4v. ilmaiseksiPerheleiri 2  3.7.-9.7. samat hinnatOsallistuja voi halutessaan olla ensimmäisestä viikosta vielä seuraavaan viikkoon.Ensimmäiselle viikolle voi myös tulla ilman perhettä, siis seniorit ja isoset ja kai-ken ikäisen vauvasta vaariin, lapset kuitenkin holhoojan kanssa. Isoset leikittävätlapsia ja hoitavat muutenkin ohjelmapuolen. Toisella viikolla on perinteinen perheleiri, siis perheet  erilaisilla kokoonpanoilla.Samaan aikaan on nuorille 15-18vuotiaille isoskoulutusta. Heidän koulutukseenkuuluu teoriaa ja käytännön työharjoittelua, esim. ohjelmoida leirille sopivaa ajan-vietettä. Isosten koulutus ja ylläpito maksetaan, ainoastaan matkat pitää itse kus-tantaa. Ilmoittautumiset Katekeettiseen keskukseen:puh. 09-2416095 fax  09-5885157sähköposti katekeesi@catholic.fi

Kesän leirit Stella Marisissa

Veli Robert on yhdysvalta-lainen trappistimunkki,joka elää erakkomunkki-na Hyllannissa Telemar-kissa Norjan kuvankau-niissa vuoristomaisemassanoin 3-4 tunnin ajomat-kan päässä Oslosta. Kunvierailimme pohjoismais-ten katekeettojen kanssaveli Robertin luona huh-tikuussa, pääsimme autol-la melkein perille – vainpuolen tunnin kävelymat-kan päähän.
Vaikka veli Robertin erakko-mökistä avautuvat maisematovat varmasti luksusta mo-nelle, muut elinolosuhteetovat hyvinkin vaatimatto-mat: ei sähköä, juoksevaavettä, kodinkoneita, muka-vuuksia, puhumattakaan au-tosta ja lähin kyläkauppa si-jaitsee kilometrien päässäalas laaksossa.
Munkistaerakoksi
Sympaattinen veli Robertotti meidät sydämellisestivastaan. Hän kertoi koke-neensa kutsumuksensa jovarhain: kuullessaan kaksi-toistavuotiaana trappisteistahän halusi heti liittyä hei-hin. Hän kirjoitti aikeistaantrappistiluostariin. Nuorelle

Robertille vastattiin, ettähän voi tulla luostariin vie-railulle, mutta hänen olisiodotettava 17-vuotiaaksipäästäkseen sisään luosta-riin.Heti lukion jälkeen veliRobert liittyikin Rhode Is-landin lähellä olevaan OurLady of the Valley luostariin,jossa oli silloin noin 150munkkia. 23-vuotiaana veliRobert vihittiin papiksi.Hän toimi luostarissa mm.noviisimestarina. Hän pyysija sai myös luvan jäädä yöllätunnin ajaksi seisten rukoi-lemaan muiden munkkiennukkuessa.Eräänä yönä rukoukses-saan hän sai kutsun erakok-si. Häntä pelotti ajatus jät-tää veljet, silla hän oli kovinkiintynyt yhteisöönsä. Siksiveli Robert kirjoitti ThomasMertonille kysyäkseen neu-voa. Merton vastasi, että veliRobertin kutsu vaikutti ai-dolta, ja neuvoi tätä pyytä-mään apotiltaan lupaa era-koksi vetäytymiseen.
ChilestäNorjaan
Aluksi veli Robert eli erak-kona silloisen luostarinsaalueella Chilessä. Kun apot-ti vaihtui, eikä uusi apottienää halunnut luostariinsa

erakkomunkkia, veli Robertpyysi silloiselta Oslon piispaGranilta lupaa saapua Nor-jaan erakoksi.Norjaan tullessaan vuon-na 1967 veli Robert oli en-sin töissä paikallisessa maa-talossa päästäkseen alkuun javoidakseen hankkia sopivanmaatilkun. Nyt veli Roberton jo ehtinyt viettää Norjas-sa yli puolet elämästään.Telemarkissa vuoren rin-teellä sijaitsevat veli Rober-tin ja hänen veljiensä itse ra-kentamat erakkomajat jakappeli on vihitty NeitsytMarian taivaaseen ottamisel-le sekä lisäksi pyhälle Bene-diktukselle, autuaille Fati-man Jacintalle ja Franciscol-le sekä Betlehemin viatto-mille lapsille. Viattomiinlapsiin viitaten veli Robertkertoi sisällyttävänsä ru-kouksiinsa erityisesti myöskaikki maailman abortoidutviattomat lapset.
Arvostettumunkki
Norjassa veli Robert on pi-detty ja arvostettu niinmaan katolilaisten kuin pai-kallisten asukkaidenkin pa-rissa. Erakkokutsumukses-taan huolimatta hän toivot-taa vierailijat tervetulleiksi javiettää messua aina iltapäivä-
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Itävaltalaisen isä Josef Spindel-böckin ajatuksia äitienpäivänä.
Äitienpäivä, niin kuin sitä maailmal-
la vietetään, on uudessa muodossaan
amerikkalainen tuontitavara. Se sai
alkunsa Yhdysvalloissa 9. toukokuu-
ta 1907, jolloin Anna Jarvis –nimi-
sen länsivirginialaisen naisen aloit-
teesta ryhdyttiin viettämään juhla-
päivää äitien kunniaksi. Liike kasvoi
nopeasti. Vuonna 1909 äitienpäivää
vietettiin jo 45 osavaltiossa. Kun sit-
ten Englannissa herätettiin henkiin
vanha ”Mothering Day”, äitienpäi-
vän juhlinta saapui myös Euroop-
paan. Saksaan vuonna 1922, Itäval-
taan 1924. Tänä vuonna meillä Itä-
vallassa onkin juhlavuosi: äitienpäi-
vän 80-vuotisjuhla!

Mutta äitienpäivän juuret ulottu-
vat paljon tätä syvemmälle: Jo kunin-
gas Henrik III:n aikoihin (1200-lu-
vulla) alettiin Englannissa paaston-
ajan neljättä eli ns. Laetare-sunnun-
taita viettämään myös ns. Mothering
Day’nä. Alun perin tuona päivänä
kiitettiin äitikirkkoa äitiydestä. Ja
niin kiitettiin myös lihallista äitiä.

Silloin kun tätä päivää pidetään
teemana myös jumalanpalveluksessa,
ei kysymyksessä voi enää olla pelkkä
maallinen juhla. Toki haluamme
kiittää Jumalaa naisistamme ja äideis-
tämme. Me haluamme luonnollises-
ti osoittaa myös kunnioituksemme
heidän korvaamatonta panosta koh-
taan, jonka he ovat antaneet meidän
kaikkien puolesta monin eri tavoin:
kestäen, uhrautuen ja rakastaen. Täs-
tä henkilökohtainen kiitos jokaiselle
teistä, rakkaat naiset ja äidit!

Äitinä oleminen merkitsee jota-
kin suurempaa kuin pelkkää elämän
antamista lapselle. Äidiksi tuleminen
ei ole vain ohimenevä asia, vaan se
koskettaa naisen elämää ainutkertai-
sella tavalla. Se on kutsumus, joka
kätkee sisäänsä enemmän kuin pel-
kän ruumiillisen huolenpidon. Siinä
on kysymys sisäisestä sitoutuneisuu-
desta ja kestävästä, rakkauden valaise-
masta vastuusta, jossa nainen äitinä
huolehtii lapsesta ja koko perheestä.
Äitiys tarkoittaa ennen kaikkea äidil-
listä ajattelua ja itsensä likoon saat-
tamista tässä mielessä.

Tämän päivän pitäisi nostaa mie-
liimme kaiken sen, mitä naiset ja äi-
dit tekevät hyväksemme joka ikinen
päivä. Emmekä me juhlista vain nii-
tä naisia, jotka ovat todella tulleet

Äitiys koskee naisen elämääainutlaatuisella tavalla
äideiksi, vaan pohjimmiltaan kaikkia
naisia, sillä tulisihan jokaisen toteut-
taa jonkinlaista henkistä äitiyttä.
Mutta mitä se tarkoittaa? Naisten äi-
dillinen karisma, heidän erityinen
taitonsa, on siinä, että sanoo lähim-
mäisilleen ”kyllä”, ”kyllä” myös niil-
le, jotka kuuluvat heidän erityisen
huolenpitonsa piiriin. Tähän naisten
äidilliseen suojaan on osoitettu aina-
kin kaikki pienet ja heikot, köyhät ja
sairaat, mutta aivan erityisesti juuri
lapset. Ilman tätä naisten epäitsekäs-
tä alttiutta ja panosta yhteiskuntam-
me ei tulisi toimeen.

Herramme Jeesus Kristus lausui
merkittäviä sanoja: ”Minä annan teil-
le uuden käskyn: rakastakaa toisian-
ne! Niin kuin minä olen rakastanut
teitä, rakastakaa tekin toinen toistan-
ne. Kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos te rakastatte
toisianne.” Meidät kaikki on kutsut-
tu tämän rakkauden kutsun täyttä-
miseen. Siihen naiset ja äidit pysty-
vät vastaamaan aivan erityisellä taval-
la. Juuri tässä on ”heikomman suku-
puolen” vahvuus: kun naisemme ja
äitimme ovat avoimia lähimmäisil-
leen, kun he toimivat epäitsekkäästi
ja antavat itsensä.

Paavimme Johannes Paavali II
puhui ”naisen erityisestä taidosta”
29. kesäkuuta 1995 kirjoittamassaan
kirjeessä naisille. Kysymys on naisen
kutsumuksen hengellisestä peruspiir-
teestä, joka erottuu ja korostuu ai-
van erityisellä tavalla. Paavin sanat
ansaitsevat tulla jälleen korostetuik-
si ja muistetuiksi. Kirkko kiittää Ju-
malaa naisen salaisuudesta, jolla on
aivan erityinen tehtävä Jumalan pe-
lastussuunnitelmassa, kuten jo Ju-
malanäiti Neitsyt Marian esimerkki
osoittaa. Paavi kirjoittaa näin:

Kiitoksia teille, naiset, jotka olette
äitejä! Te olette tarjonneet suojan ihmis-
olennoille itsessänne ainutlaatuisessa ilon
ja vaivan kokemuksessa. Tämä kokemus
tekee teistä Jumalan oman hymyn vasta-
syntyneen lapsen yllä, lapsenne ensim-
mäisten askelten ohjaajan, hänen kasvun-
sa ohjaajan ja kiintopisteen lapsen tai-
valtaessa elämänsä matkaa.

Kiitoksia teille, naiset, jotka olette
aviovaimoja! Te liitätte peruuttamatto-
masti tulevaisuutenne miehenne tulevai-
suuteen keskinäisen antamisen suhteessa
rakkauden ja elämän palveluksessa.

Kiitoksia teille, naiset, jotka olette tyt-
täriä, ja naiset, jotka olette sisaria! Per-
heen sydämessä ja samalla yhteiskunnan

sydämessä te tarjoatte herkkyytenne, tark-
kavaistoisuutenne, avosydämisyytenne ja
uskollisuutenne rikkauksia.

Paavi jatkaa kiitostaan naisille:
Kiitoksia teille, naiset, jotka olette työ-

elämässä! Te olette läsnä ja toimitte ak-
tiivisesti kaikilla elämän alueilla - yhteis-
kunnallisella, taloudellisella, kulttuurisel-
la, taiteellisella ja poliittisella. Tällä ta-
voin te annatte korvaamattoman panok-
sen sen kulttuurin kehittymiseen, joka yh-
distää järjen ja tunteen, elämän malliin,
joka on aina avoin "mysteerin" tajuami-
seen, ja yhä paremmin ihmisyyden arvoa
vastaavien taloudellisten ja poliittisten
rakenteiden luomiseen.

Kiitoksia teille, sääntökuntiin kuulu-
vat naiset! Jeesuksen Kristuksen, ihmisek-
si tulleen Sanan, äidin, naisista suurim-
man, esimerkkiä seuraten te avaudutte
kuuliaisina ja uskollisina Jumalan rak-
kauden lahjaan. Te autatte kirkkoa ja
koko ihmiskuntaa kokemaan "aviopuoli-
son" suhdetta Jumalaan. Tämä suhde il-
maisee loistavasti sitä yhteyttä, jonka Ju-
mala haluaa luoda kaikkiin luomiinsa.

Kiitoksia teille, kaikki naiset, yksin-
kertaisesti siitä, että olette naisia! Näke-
myksellänne, joka on olennainen osa nai-
seuttanne, te rikastatte maailman ym-
märrystä ja autatte inhimillisiä suhteita
tulemaan yhä vilpittömämmiksi ja ai-
dommiksi.

Tehkäämme mekin oma osuutem-
me, jotta nämä pyhän isän kauniit ja
todet sanat eivät jäisi pelkäksi teori-
aksi. Meillä on aihetta olla kiitollisia
ihmisyydestämme, miehuudestam-
me ja naiseudestamme. Kun yhteis-
kunnastamme häviää tietoisuus nai-
sen äitiydestä, siltä puuttuu jotakin
ratkaisevan tärkeää. Me tarvitsemme
naisten ja äitien palvelua, heidän epä-
itsekästä panostaan ja heidän rohke-
uttaan. Siitä riippuu tulevaisuutem-
me.

Kiitos kaikille naisille ja äideille
yhdistyy äitienpäivänä rukoukseen
heidän puolestaan, erityisesti pyyn-
töön naisista kaikkein pyhimmälle,
pyhälle Jumalanäidille, Neitsyt Ma-
rialle: Rukoilkoon hän puolestam-
me Jumalaa ja seuratkoon meitä äi-
dillisesti läpi elämämme – aina Isän
Jumalan ikuiseen kotitaloon saakka.
Aamen.

JOSEF SPINDELBÖCK

Paavin kirje naisille on julkaistu Fides-
lehden numerossa 14/95

isin juuri mahdollisten vie-railijoiden vuoksi.Jo alkukirkon aikana ih-miset vaelsivat vahvistamaanuskoaan erämaamunkkienluokse. Munkkielämää ko-keilevia nuoria miehiä onvuosikymmenien saatossatullut ja mennyt. Tällä het-kellä veli Robertilla on ohja-uksessa nuorempi veli Sera-fim. Virolainen veli Serafimtuli itse asiassa luostariinSuomen karmeliittasisartenretretin kautta, jonka veliRobert oli täällä pitämässä.Veli Serafimkin on jo eh-tinyt olla Norjassa kymme-nisen vuotta. He elävät vaa-timattomasti hiljaisuudessaja molemmilla on oma erak-komajansa. Veljet heräävätneljältä rukoilemaan ja ru-koilevat päivän kuluessa kir-kon seitsemän hetkirukous-ta sekä viettävät päivittäinpyhää messua. Rukouksenlomassa on työtä.Veli Robert viettää kaksikertaa viikossa itäriituksenmukaista liturgiaa ja Hyllan-nin erakkokappelikin on si-sustukseltaan itäriituksenmukainen. Veli Robert onnimetty erityisesti ukrai-nalaisten sielunhoitajaksi.Niissä merkeissä hän käymuutamia kertoja vuodessaOslossa viettämässä messua,jonne saapuu ukrainalaisiauskovia Saksasta saakka.
Välähdysikuisuudesta
Veli Robertin paikka tuntuikaikessa vaatimattomuudes-saan kuin palalta taivasta jameissä kaikissa heräsi ajatus’rakentaa majamme sinne’.Veli Robert itse vaikutti iloi-suudellaan ja vaatimatto-muudellaan. Vaikka hänelääkin kaukana näkyvästäkirkosta oli yhteys universaa-liin kirkkoon ja paikallis-kirkkoon hyvin konkreetti-nen niin messun rukouksis-sa, keskusteluissa kuin hä-nen ja veli Serafimin liikut-tavan nöyrässä ja uskollises-sa tavassa kohdata muka-namme matkustava Trond-heimin piispa Georg Muel-ler.Oli myös erityisen vai-kuttavaa kuulla kappelin kel-lojen soivan messuun kutsu-en keskellä Norjan erämaa-seutua. Kunnia Jumalallekorkeuksissa… Hetki erä-maassa oli kutsumus käänty-mykseen ja pilkahdus Juma-lan rajattomaan rakkauteen.IRENE ALVAREZ

Perspektiivi
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Ajassa
Sanomalehdestä aikakauslehdeksi, pysyvään käyttöönKatolskt magasin uudistui

Ruotsin tärkein katolinenjulkaisu, Katolskt maga-sin, on uudistunut perin-pohjaisesti. Päätoimitta-jan vaihtuessa lehden teh-tävää pohdittiin perinpoh-jaisesti, ja muutoksia teh-tiin kautta linjan: lehdes-tä tehtiin aikakauslehti,jonka ajan hammasta pa-remmin kestävänä toivo-taan saavan pysyvämmänsijan kirjahyllyssä. Keskus-televuudesta lehti ei kui-tenkaan luovu.
Vanhanmuotoisen lehdenloppuvaiheet olivat myrskyi-siä. Pastoraalineuvosto japappienneuvosto halusivatlehdelle piispallisemmanprofiilin, mutta lehden joh-to ei suostunut siihen. Piis-pa ei asettunut asiassa neu-vostojen kannalle, koska ha-lusi olla selvillä ihmisten aja-tuksista. Ja varmasti pysyi-kin, niin poleemisena lehtiloppuaikoina tunnettiin.“Kukaan ei koskaan sano-nut tarkkaan, missä vika oli,mutta keskustelu meni ko-vin henkilökohtaiseksi jaluottamuspula oli selvä.Piispan ja lehden hallituksenkeskusteluissa hioutui uusi,selvemmin puolivirallinenkatolinen lehti, joka sai kir-kolta alusta alkaen taloudel-lista ja moraalista tukea”, sa-noo Eva Janzon, yksi lehdentoimittajista.Uuteen alkuun sopimyös formaatin muuttumi-nen aikakauslehdeksi. Se olinumeroa kohti hieman kal-liimpi tehdä, mutta harvem-pi ilmestymistahti tasoittaatilannettta.Katolskt magasinilla on

noin 2 500 tilaajaa. Kaksivuodessa se jaetaan kaikille45 000 rekisteröityneellekatolilaisille, ja silloin se ta-voittaa ainakin 100 000 - lu-kijaa.“Tarjoamme kulttuuria,syväreportaaseja, kaikkea sel-laista, joka vuoksi lehti voi-daan ottaa kirjahyllystä myö-hemminkin. Keskustelu onolennainen osa myös uuttalehteä, vaikka ei niin nopea-tempoisena kuin aiemmin”,Eva Janzon sanoo.Lehti on saanut yhdenpuolipäivätoimisen toimit-tajan lisää, ja sillä on vanhas-taan käytössään kuvatoimit-taja, mikä näkyy ulkoasunviimeistellyssä.
Rauhallinenmuttakeskustelevalehti
Katolskt magasinin päätoi-mittaja Margareta Murray-Nyman näkee lehden nykyi-sen hahmon aikaisempaa, il-tapäivälehtimäistä muotoaparempana tehtävälleen. Seon mietitympi, mietiskele-vämpi ja ulkossusta on muo-kattu rauhallinen. Margare-ta Murray-Nyman katsoo,että lehti on journalistisestivapaa.“Jos tapahtuisi jotaintraagista, sanotaan vaikkapedofiiliskandaali, olemmekysyneet piispan linjan sel-väksi”, Murray-Nyman sa-noo.“Hänen kantansa on se,että on parempi lukea vai-keista asioista Katolskt Ma-gasinista kuin muualta. Oli-sin murheellinen, mutta kir-

Pyhän Marian seurakunta 50 vuotta!
Tule syksyllä laulamaan CAM – kuoroon

Pyhän Marian seurakuntaan perustetaan juhlavuoden
kunniaksi lapsikuoro nimeltään CAM-kuoro. CAM on ly-
hennys sanoista Con Amore Musica mikä tarkoittaa suu-
rin piirtein ”rakkaudella musisoiden”. Nimen keksi aikoi-
naan edesmennyt isä Bert Bakker, CAM-kuoro oli nimit-
täin olemassa jo 1970-luvulla. Ehkä entisten CAM-kuo-
rolaisten lapset nyt löytävät tien lapsikuoroon... Johtaja
oli silloin - kuten nytkin - seurakunnan kanttori Ann-Cat-
rin Wulff. Kuoroon voivat osallistua kaikki lukutaitoiset
laulamisesta ja soittamisesta  kiinnostuneet lapset.
CAM-kuoron ensimmäinen tapaaminen on sunnuntaina
29.8. koululaisten messun jälkeen. Harjoitukset ovat sen
jälkeen säännöllisesti kerran viikossa. Kuoroon voi ilmoit-
tautua jo nyt keväällä Ann-Catrinille, jonka löytää sun-
nuntaisin P.Marian kirkon urkuparvelta.

S:ta Maria församlingen 50 år!
Kom med i CAM-kören på hösten!

Med anledning av S:ta Maria församlingens 50-års jubile-
um grundas en barnkör - CAM-kören – i församlingen.
CAM dr förkortningen av Con Amore Musica, som bety-
der ungefär ”musicera med kärlek”. Det var framlidne fa-
der Bert Bakker som i tiderna hittade pe namnet, för
CAM-kvren fanns redan på 1970-talet. Kanske forna
CAM-koristers barn nu hittar vägen till barnkören... Diri-
genten var de - liksom nu - S:ta Maria församlingens kan-
tor Ann-Catrin Wulff. Alla läskunniga barn, som tycker
om att sjunga och musicera kan delta i kören. CAM-kö-
rens första träff är söndag 29.8 efter skolmässan. Efter
det hålls övningarna regelbundet en gäng i veckan. Man
kan anmäla sig till kören redan nu på våren. Dirigenten
Ann-Catrin finns på söndagar på orgelläktaren i S:ta Ma-
ria kyrkan.

joittaisin. Sille periaatteellemeillä on tuki.”Uusi lehti on avoin myösmielipidekeskustelulle, jakaikille mielipiteille, toki ka-tolisissa puitteissa. Mielipi-teen julkaisemista ei käytän-nössä estä muu kuin kirjoi-tuksen pituus tai sen sisältä-mä henkilökohtainen hyök-käys - keskustelu ei sentäänvoi merkitä sisällissotaa.
Myönteinenvastaanotto
Sekä Eva Janzon että Marga-reta Murray-Nyman kertovatlehtiuudistuksen saaneenerittäin myönteisen vastaan-oton. Taitto on ilmava jaharkittu, se henkii ajatto-muutta ja rauhallisuutta.Lehden resurssien pienikinlisääntyminen näkyy suoraanlaadussa.“Tilanteeni on helpompikuin edeltäjälläni. Olen tyy-tyväinen siitä, että voimmetehdä itse kunnollisia artik-keleita, eikä tarvitse vain ot-taa sisään mitä tarjotaan.”Lehden alkutaival näyt-tää pirteältä. Reportaasejaryydittävät kolumnit, “Us-kalla kysyä” -palsta, jolla piis-pa vastaa yleisön kysymyk-siin, perhesivu ja kirjailija-esittelyihin painottuva Ka-toliset klassikot -palsta. Seu-raavassa numerossa opete-taan lukijoita puhumaan ka-tolilaisittain. Siitä on hyväjatkaa. Fides-lehden toimi-tus toivottaa tuoreelle aika-kauslehdelle ja sen tekijöillekaikkea hyvää.

OLLI ORKONEVA

Eva Janzon jatkaa myös uudistuneen Katolskt magazi-nin toimittajana. Lehden toimitilat ovat matalassa rakennuksessa Tukhol-man Erstagatanilla.

Rauhallinen ulkoasu, virkeä mutta ajatn sisältö. Siinä Katolskt magasinineväät lähivuosille.


