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Eukaristinen vuosi
– kiitoksen arvoinen

Seuraava lehti

Kirkolla on hoidettavanaan suuri aarre, jotakin,
joka uskon talletuksen (depositum Fidei) rinnalla ja
jopa sen ylitse on kerta
kaikkiaan korvaamaton. Se
on tietenkin eukaristia.

12/2004

Deadline

22.10.2004
Ilmestyy

Tämän kuun kymmenennestä päivästä alkaen kirkko on viettänyt eukaristista
vuotta. Jo kolmatta vuosikymmentä Pietarin istuinta hallittuaan rakas pyhä isämme
on viimeisten vuosien aikana selvästi osoittanut sanoillaan
ja teoillaan, ja tuskin liian aikaisin, eukaristian mittaamattoman suuren arvon. Se on lahja, johon emme saa suhtautua vähätellen, se on lahja, jonka arvoton viettäminen ja
vastaanottaminen on suorastaan rikollista.
Tämän eukaristisen vuoden aikana kannattaa syventyä juuri eukaristian salaisuuteen. Me voimme vilpittömällä asenteella pyrkiä etsimään vastauksia tärkeisiin kysymyksiin:
Miksi Jumala on antanut meille eukaristian, miksi Hän
uhrasi itsensä meidän puolestamme? Miten Jumala on läsnä eukaristiassa, millaista tuo todellinen läsnäolo oikein on?
Miksi kirkko viettää eukaristiaa niin kuin viettää, mistä pyhän messun rakenne ja tavat kertovat? Mitä eukaristian vastaanottaminen minulta edellyttää, teenkö sen palvoen ja
kunnioittaen? Kunnioitanko eukaristian viettäjiä, pappeja,
ennen kaikkea sen takia, että heidät on erityisellä tavalla
vihitty tähän pyhään tehtävään?
Kreikan sana ’evkaristein’ tarkoittaa kiittämistä. Myös siitä
eukaristiassa on kysymys. Ehkäpä emme osaa oikein lähestyä eukaristiaa, ennen kuin ymmärrämme, kuinka paljosta
saamme Jumalaa kiittää. Elämästä, kirkosta, sakramenteista, perheestä, ystävistä, rakkaudesta.
Vasta tämän kiitollisuuden asenteen avulla, niin luulen, voi
eukaristia todella avata silmämme näkemään, korvamme
kuulemaan ja suumme julistamaan. Ja mistäpä muualta sen
hankkisimme kuin eukaristian itsensä äärestä – siis palvomaan.

Ordo

Helsingin hiippakunnan ordon 2004-2005 ennakkotilauksia otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuksessa 5.11. saakka. Puh. 0208 350751, sähköposti
info@catholic.fi. Erityisesti useita kappaleita tilaavia
pyydetään olemaan ajoissa liikkeellä.
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Eukaristinen
vuosi alkoi
Paavi julkaisi apostolisen
kirjeen eukaristiasta.
Paavi Johannes Paavali II:n julistama eukaristinen vuosi on
alkanut. Pyhän isä esittää eukaristisen vuoden tavoitteitaan lokakuun alkupuolella
julkaistussa apostolisessa kirjeessään Mane nobiscum Domine (Jää luoksemme Herra).
Paavi kertoo toivovansa,
että vuoden hedelminä olisi
ainakin kasvava kunnioitus

eukaristian keskeistä asemaa
kohtaan kirkon elämässä, suurempi kunnioitus liturgisia
ohjeita kohtaan ja entistä
kunnioittavampi suhtautuminen pyhää sakramenttia kohtaan ja lisääntyvä osallistuminen sunnuntaimessuun.
Lisää aiheesta tämän lehden sivuilla 14-15.
KATT/VIS

Nya saliga: Österrike-Ungerns
siste kejsare och mystiker som
inspirerade Mel Gibson

Söndag 3 oktober saligförklarade påven Johannes Paulus
II Österrike-Ungerns siste kejsare och en tysk mystiker från
1700-talet som inspirerade
Mel Gibsons Jesusfilm, tillsammans med två franska
präster och en italiensk nunna. Karl I av Habsburg, de
franska prästerna Pierre Vigne
och Joseph Marie Cassant, italienska nunnan Maria Ludovica De Angelis som arbetade
med ungdomar i Argentina,
och den tyska nunna och mystikern Katharina Emmerick saligförklarades under en mässa
på Petersplatsen inför litet
mer än 20.000 människor,
bland annat drottning Fabiola och prinsessan Astrid från
Belgien samt kungafamiljerna
från Luxemburg och Liechtenstein. Påvens medhjälpare
fick läsa delar av den 84-årige
påvens långa predikan på
franska, tyska och spanska.
Karl av Habsburg blev kejsare 1916, 29 år gammal, och
gjorde fruktlösa försök till
fredsförhandlingar
med
Frankrike. Han dog i exil
1922. Karl var djupt from
och följdes av förbön från en
grupp personer eftersom en
stigmatiserad nunna hade förutsett att han skulle få lida
och utsättas för angrepp.
1911 gifte han sig med den
italienska prinsessan Zita av
Borbone-Parma. De fick åtta
barn.
“Karl av Habsburg var en
fredens vän och för honom
var kriget något fasansfullt”,
sade Johannes Paulus II. “Han

Den salige Karl I av Habsburg

kom till makten mitt i det
första världskriget och försökte fortsätta fredsinitiativen
från min föregångare påven
Benedictus XV”, betonade
påven.
Den tyska nunnan Anna
Katharina Emmerick (17741824) lyfte påven fram som
en förebild i ”andlig styrka”
och "tålamod med kroppens
svaghet.” Emmerick blev stigmatiserad med Jesu sår och
levde långa tider utan att äta.
Fler av hennes blodiga visioner av Jesu sista timmar
användes av Mel Gibson för
att fylla ut evangeliernas kortfattade berättelser när han
skrev filmen ”The Passion of the
Christ”. Det gäller t ex scenen
där Maria torkar Jesu blod
från marken efter att han
pryglades, och bilden av djävulen som följde efter Jesus
när han bar korset. Men påven
nämnde inte hennes skrifter
utan bara hennes fromhet
och omsorg om fattiga.
KATT/VATIKANRADION

Uutisia

Espanjan lainsäätäjät
hermostuttavat kirkkoa
Paavillisen perheneuvoston
puheenjohtaja, kardinaali Alfonso Lopez Trujillo on ilmaissut Vatikaanin radiolle
antamassaan haastattelussa
huolensa Espanjan lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista. Sosialistien voittamien parlamenttivaalien jälkeen
maan lainsäädäntöä on leimannut nopea uusimistyö,
jossa perinteisiä perheen ja
avioliiton käsitteitä romutetaan.
Maassa on tarkoitus antaa
samaa sukupuolta oleville pareille täysin yhtäläiset oikeudet kuin on miehen ja naisen

välisessä avioliitossa, mukaan
lukien adoptio-oikeus.
Kardinaali Trujillon mukaan "Espanjan lainsäätäjät
keksivät aivan uuden ja olemassa olevasta täysin poikkeavan määritelmän avioliitolle".
Se on hänen mielestään "surullinen uutinen" sekä todellinen perhe-elämän vastainen
teko, ehkäpä jopa ristiriidassa
YK:n vuonna 1989 määrittelemien lasten oikeuksien
kanssa.
Kardinaalin mukaan tasapainoista elämää varten lapsi
tarvitsee sekä isän että äidin,
jotka tarjoavat "lapsen psyko-

logiselle kehitykselle välttämättömän toisiaan täydentävyyden".
Espanjan piispainkokous
on lausunnossaan luonnehtinut lakia "koko yhteiskuntaa
haittaavaksi virukseksi". Mikäli laki lopulta vahvistetaan,
Espanjasta tulee toinen maa
Alankomaiden jälkeen, jossa
ns. homoliittojen asema olisi
täysin rinnastettu avioliittoon.

KATT/VIS/CWNEWS

Kardinaali Arinze piispoille:
Vahtikaa liturgiaa!
Paavillisen liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaation prefekti, kardinaali Francis Arinze on suurta huomiota saaneessa puheessaan Vatikaanissa lähetyskongressiin
osallistuneille piispoille korostanut piispojen tehtävää
"vahtia tarkasti" liturgian viettämistä omissa hiippakunnissaan. Kardinaali kehotti piispoja varmistumaan siitä, että
eukaristiaa vietetään tarkasti
liturgisten säädösten mukaan.
"Piispan pyhittämistehtävä pyhän liturgian avulla on
koko sen palvelun huipentu-

ma, jonka suorittamiseen
piispa on kutsuttu kirkossa",
kardinaali Arinze totesi. Siksi
hän rohkaisi piispoja työskentelemään läheisesti pappien
kanssa ja varmistumaan siitä,
että jokainen pappi viettää
messua kunnioituksella ja liturgisia määräyksiä seuraten.
Kardinaali käsitteli puheessaan laajasti liturgista inkulturaatiota sekä tarvetta lisätä uskovien ymmärrystä liturgiasta. Hänen mukaansa
saarnat ovat oiva väline kirkon
opetuksen ja liturgisen tradition selittämiseen, sillä ne

ovat monille katolilaisille "uskonnollisen kasvatuksen pääkanava".
Kardinaali Arinze painotti
puheessaa, että inkulturaatioon on suhtauduttava varovaisesti, jotta voitaisiin varmistua siitä, ettei liturgian
olennaiset elementit vaarannu. Hän varoitti piispoja erityisesti tiheistä muutoksista ja
selebranttien omista sovelluksista.

KATT/ZENIT/CWNEWS

Vuoden
teemakirja:

Paavin
kiertokirje
eukaristiasta
Ecclesia de
Eucharistia

Nyt tarjoushintaan 9 euroa

Katolisesta tiedotuskeskuksesta postiennakolla (hinta sisältää kaikki kulut).

Tilaukset puh. 0208 350751
tai email info@catholic.fi.
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Fyra nunnor
angripna i Kerala
Hinduistiska extremister angrep och sårade 25 september
fyra av Moder Teresas nunnor
i en by i den indiska delstaten
Kerala. Det uppger AsiaNews.
Fyra nunnor och två präster
angreps i en avlägsnen by för
dalit eller kastlösa i utkanten
av staden Kozhikode. Sajan K
George, chef för Global
Council for Indian Christians
i Bangalore, anklagar partierna Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) och Bharatiya
Janata Party (BJP), som styr
delstaten Kerala, där det finns
många kristna.
Missionärerna
besökte
hinduerna i byn med sin ambulans med mat och hjälp till
de fattiga kastlösa i byn. Vid
ankomsten möttes de av en
grupp män som frågade chauffören om de hade kommit för
att omvända hinduer. De började misshandla chauffören
och slog sönder ambulansens
fönster. Därefter angrep de
missionärerna, ryckte gort de
kors de bar om halsen och sårade fyra nunnor. Några kvinnor i byn försökte hedja angriparna.
Polisen har gripit 15 män
som misstänkts ha deltagit i
angreppet. Vänsterpartierna
anklagar regeringen för att inte
beskydda de religiösa minoriteterna. Guvernören i Kerala
Oomen Chandy har lovat bekämpa extremisternas våld.
Syster Angelette, som leder Moder Teresas barmhärtighetsmissionärer i Kerala,
säger till AsiaNews:
"Dessa dalit är hinduer,

men vi missionärer skiljer
inte på kaster eller religionstillhörighet. Det gör att
deras arbete betraktas med
misstänksamhet som ett försök att omvända hinduer",
förklarar hon.
Frågan är känslig i Indien
eftersom de kastlösas enda
sätt att komma ur kastsystemet är att byta religion. 4 november planerar en miljon
kastlösa att byta religion samtidigt i samband med en mars
till Delhi. Troligen kommer
de att konvertera till buddhism, men några kanske väljer
kristendomen.
Egentligen skulle de tänkta masskonverteringarna skett
redan den 14 oktober. Datumet valdes för att det var på
dagen 45 år sedan en liknande masskonvertering, då dalitledaren Dr Babasaheb Ambedkar och hundratusentals kastlösa blev buddhister, men
det flyttades fram.
Orsaken till daliternas aktion kan vara att hinduerna
stärkt sin position inom politiken, där de fört in allt mer
religion de senaste tre åren,
även om Indiens författning
fortfarande är sekulär. Särskilt
tydligt har det blivit sedan det
hindunationalistiska partiet
BJP under premiärminister
Atal Behari Vajpayee hamnade i regeringsposition 1998.
Dessutom har daliterna via
större utbildningsmöjligheter
skaffat sig kunskap om sina
mänskliga rättigheter, skriver
Dagen.
KATT/VATIKANRADION

Uutisia

Ruotsalaispalkinto katoliselle
arkkipiispalle

Ruotsissa on myönnetty 22.000 euron suuruinen palkinto arkkipiispa Gennaro Verolinolle, joka pelasti toisen maailmansodan aikana Unkarissa monen juutalaisen hengen kansallissosialistien käsistä jakamalla heille vääriä henkilöllisyystodistuksia

Italialaissyntyinen arkkipiispa
Gennaro Verolino, 97, on
ensimmäinen henkilö, jolle
Per Angerin nimeä kantava
muistopalkinto on myönnetty. Palkinto myönnetään sellaisille henkilöille, joiden katsotaan edistäneen omalla
henkilökohtaisella toiminnallaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa.
Tätä urheutta ja rohkeutta arkkipiispa Verolino osoitti toisen maailmansodan aikana toimiessaan apostolisen
nuntiuksen sihteerinä Budapestissa, jolloin koko kaupunki oli saksalaisten miehittämä. Viisaudellaan ja päättäväisyydellään hän pelasti
monen juutalaisen hengen ja-

kamalla väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia samaan aikaan kun Ruotsin suurlähetystössä suurlähettiläs Per Anger myönsi juutalaisille ruotsalaisen passin.
Angerin perheen toivomus
on ollut, että palkinnon ensimmäisenä saisi juuri arkkipiispa Verolino. Palkinnon
jakotilaisuutta
Roomassa
kunnioitti läsnäolollaan mm.
Ruotsin pääministeri Göran
Persson ja yhteensä noin 300
kutsuvierasta.
Gennaro Verolino syntyi
Napolissa 1906 ja sai pappisvihkimyksen ollessaan 22vuotias. Sodan jälkeen hän
teki pitkän uran Vatikaanin
diplomaattina. Vuonna 1986

hän vetäytyi eläkkeelle ja asuu
edelleen Roomassa.
Per Johannes Valentin Anger syntyi Göteborgissa 1913.
Lakiopintojensa jälkeen 1940
hänet lähetettiin Berliinin
Ruotsin suurlähetystöön ja
kaksi vuotta myöhemmin hän
sai siirron Budapestiin. Sodan jälkeen hän auttoi kadonneen toisen ruotsalaisen diplomaatin Raoul Wallenbergin
etsinnöissä, joka katosi Unkarissa tammikuussa 1945 pelastettuaan ensin kymmenien
tuhansien juutalaisten hengen. Per Anger itse kuoli Tukholmassa elokuussa 2002.
KATT/ZENIT(KATH.NET

Skismaattisilla traditionalisteilla ongelmia
Arkkipiispa Marcel Lefebvren
perustama Pyhän Pius X:n veljeskunta, joka ajautui edesmenneen perustajansa suorittamien luvattomien piispanvihkimysten takia välirikkoon
Rooman kanssa, on ajautunut sisäisiin erimielisyyksiin.
Niiden johdosta veljeskuntaa
johtava arkkipiispa Bernard
Fellay on erottanut kaksi
ranskalaista pappia, jotka olivat suhtautuneet kriittisesti
veljeskunnan viimeaikaiseen
kehitykseen.
Nimettömien Vatikaanin
edustajien mukaan veljeskunnan tilanne on huolestuttava

ja surullinen. Veljeskunnan
papit ovat käytännöllisestä
skismaattisesta
tilanteesta
huolimatta pätevästi vihittyjä
katolisia pappeja, vaikka heidän tilanteensa onkin epäsäännöllinen. Siksi heidän kirkon yhteyteen palaamisensa
edellytyksenä on vain se, että
he hyväksyvät paavin ja hiippakuntien piispojen auktoriteetin. Vatikaanissa mahdolliseen sovintoon suhtaudutaan
hyvin myötämielisesti.
Viimeisten vuosien aikana
katolinen kirkko on käynyt
myös institutionaalisia neuvotteluja skismaattisten tradi-

tionalistien kanssa. Niiden
seurauksena Pyhä istuin hyväksyi Brasiliassa toimineen
yhteisön paluun kirkon täyteen yhteyteen antaen sille
uudenlaisen kanonisen aseman henkilökohtaisena apostolisena administratuurina.
Tämän vuoden toukokuussa
perustettiin vastaavasti Berliinissä pieni Pyhän Filippo Nerin traditionaalinen yhteisö,
johon liittyi joitakin Pyhän
Pius X:n veljeskunnan jäseniä,
pappeja ja seminaristeja.

KATT/CWNEWS

Studium Catholicum

Studium Catholicumissa alkaa englanninkielinen lukupiiri, jossa tutustutaan pyhän Tuomas Akvinolaisen teokseen Summa theologiae.
Piiriä johtaa isä Antoine Lévy OP. Ensimmäiset kokoontumiset ovat
lauantaisin 13.11., 27.11. ja 11.12. klo 14.00.

Äiti Teresan muistopäivää
vietettiin ensimmäistä kertaa

Autuaan Teresa Kalkuttalaisen eli tutummin Kalkutan
äiti Teresan autuaaksijulistamisen jälkeistä ensimmäistä
muistopäivää vietettiin piispamme luvalla Pyhän Henri4 - Fides 11/2004

kin katedraalissa 6. syyskuuta.
Messua juhlisti äiti Teresan
reliikki, jonka ympärille uskovat kokoontuivat myös kirkkokahveille seurakuntasaliin.
KATT

Samoina päivinä on messu klo 12.30 ja sen jälkeen kirkkokahvit.
Aamumessu yleensä ma-pe klo 8.00. Maanantaina 8.11. klo 8.00
vietetään messua dominikaanisääntökunnan vainajien puolesta.
Tervetuloa!

Oremus

S

Eukaristinen vuosi on alkanut!

inua, laupiain Isä,
me rukoilemme nöyrästi Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme, kautta:
ota vastaan
ja siunaa nämä + antimet, nämä pyhät ja tahrattomat uhrilahjat.
Me kannamme ne eteesi
ennen kaikkea pyhän katolisen kirkkosi puolesta.
Lahjoita sille rauha ja ykseys.
Johdata ja varjele sitä kautta koko maan piirin.
Niin ikään kannamme uhrimme paavimme N:n,
piispamme N:n ja kaikkien niiden puolesta,
jotka uskollisesti vaalivat katolista ja apostolista uskoa.

Me rukoilemme ...

Lokakuu

Että uskossaan vakaat kristityt
olisivat valmiita vuoropuheluun toisiin uskonnollisiin traditioihin kuuluvien kanssa.
Että katolilaisten oikeutettu
näkyvyys oman maansa elämässä ja mediassa kasvaisi Latinalaisessa Amerikassa.

Marraskuu

Muista, Herra, niitä,
joiden puolesta nyt erityisesti rukoilemme.
Muista kaikkia tänne kokoontuneita,
joiden uskon ja alttiuden sinä tunnet.
Heidän puolestaan me kannamme tämän kiitosuhrin,
ja he myös kantavat sen itsensä
ja kaikkien läheistensä puolesta toivoen sinulta
turvallista elämää, lunastusta ja pelastusta
ja antavat kunnian sinulle, iankaikkiselle, elävälle
ja tosi Jumalalle.

Että kristityt miehet ja naiset olisivat tietoisia omasta kutsumuksestaan kirkossa ja siksi vastaisivat avosydämisesti Jumalan kutsuun etsiä pyhyyttä elämässään.
Että kaikki lähetysalueilla
työskentelevät muistaisivat aina,
että henkilökohtainen pyhyys ja
läheinen yhteys Kristukseen
ovat tuloksellisen evankelioimisen lähde.

Böneapostolatet

Yhdessä koko kirkon kanssa
me kunnioittaen muistelemme sinun pyhiäsi,
erityisesti kunniakasta ainaista Neitsyttä Mariaa,
Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen äitiä,
niin myös pyhää Joosefia, hänen puolisoaan,
sekä apostoleitasi Pietaria ja Paavalia, Andreasta
Jaakobia, Johannesta, Tuomasta, Jaakobia, Filippusta,
Bartolomeusta, Matteusta, Simonia ja Taddeusta,
ja marttyyreitasi Linusta, Kletusta, Klemensiä, Sikstusta,
Korneliusta, Cyprianusta, Laurentiusta, Khrysogonusta,
Johannesta ja Paavalia, Kosmasta ja Damianusta
ja kaikkia sinun pyhiäsi.
Heidän ansioittensa ja rukoustensa tähden
suo meidän kaikessa nauttia sinun suojelustasi.
Kristuksen Herramme kautta. Aamen.
ROOMALAISESTA KAANONISTA

Sunnuntait ja juhlapyhät
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai (I)
1L 2 Moos. 17: 8–13
Ps. 121: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Ks 2
2L 2 Tim. 3:14 – 4:2
Ev. Luuk. 18: 1–8
Voidaan viettää messua evankeliumin levittämisen
puolesta. Kolehti kannetaan lähetystyön hyväksi.
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai (II)
1L Siir. 35: 15b–17, 20–22a.
Ps. 34: 2–3, 17–18, 19+23. Ks 7ab
2L 2 Tim. 4: 6–8, 16–18
Ev. Luuk. 18: 9–14

31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai (III)
1L Viis. 11:23 – 12:2
Ps. 145: 1–2, 8–9, 10–11, 13cd–14. Ks 1a
2L 2 Tess. 1:11 – 2:2
Ev. Luuk. 19:1–10

Rukouksen
apostolaatti

Vi ber ...

Oktober

Att de kristna visar större beredskap till dialog med dem som
tillhör en annan religiös tradition.
Att katolikerna på den latinamerikanska kontinenten blir
mera representerade i samhällslivet och i massmedia.

November

Aivan niin, tämä on meidän karismamme. Meidän
tulee aina olla yhteydessä Kristuksen kanssa joko pyhän eukaristian tai köyhien muodossa.
A UTUAAN T ERESA K ALKUTTALAISEN PÄIVÄN RUKOUS

Att kristna män och kvinnor
blir medvetna om sitt uppdrag i
kyrkan och svarar på Guds kallelse att söka helighet mitt i livet.
Att de som arbetar i missionens tjänst inte glömmer att
personlig helighet genom förening med Kristus är källan till
framgång i evangelisationen.

M

ilde Herre, vi bekänner och beklagar att vårt förstånd av naturen är förmörkat
och att vi av oss själva inte förmår åstadkomma något andligt gott. Därför ber vi
dig att du ville hjälpa oss i vår blindhet och svaghet, göra oss brinnande av tro och
kärlek.
Och eftersom nu de yttersta tiderna är nära och det lider mot aftonen, så att denna
världens
går mot hyve
skymning,harjoittaa
då din kristna kyrka nöyryyttä
häftigt anfalles av otro och vantOndag
suuri
ro, av falska bröder och av denna världen och dess mäktige, så stanna hos oss, Herre.
ilman, että tietää olevansa nöyrä.
Skynda dig att hjälpa oss, Herre vår hjälp.
UTUAS
ERESA
K ALKUTTALAINEN
Och när vårt livs afton kommer, bliv kvar hosAoss,
så Tatt
vi kan
lämna detta jordiska
med glädje och vara hos dig för evigt. Amen.
AUGUSTINUS
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Pyhimys

Den helige Antonio Maria Claret
När jag det heliga året 1950,
det första efter andra
världskriget, for till Rom med
den skandinaviska pilgrimsgruppen, fick vi naturligtvis
vara med om en påve-mässa.
Vid den kanoniserade Pius
XII Antonio Maria Claret.
Det var första gången jag mötte detta namn.
På den tiden blev man ej
såsom nu, översköljd med bilder och brochyrer, så det enda
jag lärde mig om honom, var
att han var en helig biskop
och hade grundat någon orden någonstans. Det var länge
det enda jag visste om
honom. Senare har jag ändå
lärt mig mera.
Antonio föddes 1807 i
Sallent i Katalonien. Hans far
var vävare och Antonio följde
honom i yrket. Men han måste ha varit en läshungrig gosse
för på sin fritid lärde han sig
latin och tryckeriarbete.
Vid 22 års ålder inträdde
han i prästseminariet i Vich,
där han blev prästvigd 1835.
Några år därefter kände han
en dragning till kartusianorden. Den är en av vår kyrkas
strängaste ordnar och han insåg att hans hälsa troligen ej
skulle klara det livet. I stället
for han till Rom och inträdde hos jesuiterna med hopp
om att få bli missionär i något exotiskt land. Men han

klarade inte detta liv heller
och jesuitgeneralen uppmanade honom att fara hem till
Spanien och missionera
bland sina egna landsmän.
Han lydde rådet och ägnade sig under de tio följande
åren åt att hålla reträtter och
predika s.k. missioner överallt i Katalonien. Hans iver
inspirerade andra präster att
ansluta sig till hans verksamhet och detta ledde till grundandet av kongregationen
“Marias obefläckade hjärtas
missionerande söner”. Kongregationen har spritt sig både
i Spanien och Latin-Amerika.
Kort efter att han grundat
kongregationen blev han utnämnd till ärkebiskop av Santiago de Kuba. Uppgiften var
mycket svår både politiskt
och kyrkligt. På alla håll behövdes det trängande reformer. Både präster och främst
förmögna lekmän motsatte
sig till dessa högljutt. Han utsattes för flera mordförsök
och fick engång ett allvarligt
sår av en man som var förbittrad för att ärkebiskopen omvänt hans älskarinna till
kristligt liv. Vid sidan av det
rent kyrkliga, arbetade Antonio ivrigt på att förbättra de
fattigas förhållanden. År
1854 startade han en sparbank i Santiago med filialer i
alla stiftets församlingar för

att få de fattiga på fötter.
1857 återvände han till
Spanien för att bli drottning
Isabella II:s biktfar. Han avsade sig ärkebiskopsämbetet.
Men han bosatte sig inte i det
kungliga palatset och besökte
det och vistades där bara så
länge som hans uppdrag krävde. Den övriga tiden använde
han till missionsverksamhet
och till att sprida god litteratur, detta främst i Katalonien.
Det sägs att Antonio under sitt liv höll 10000 predikningar och utgav 200 böcker
eller brochyrer för prästernas
och lekmännens upplysning
och uppbyggelse. Han var i ett
skede rektor för Escorial. Under den tiden utvidgade han
institutionen med ett laboratorium, ett naturhistoriskt
museum, en musikskola,
språkskolor m.m. Han levde i
ständig union med Gud. Därav följde olika övernaturliga
gåvor: profetians gåva, extaser
och helande av kroppsliga
sjukdomar.
De politiska förhållandena
i Spanien samt biktbarnets,
drottningens skandalösa liv
försvårade Antonios ställning.
Han for därför till Rom, deltog i första Vatikankonciliet
och bidrog till formuleringen
av ofelbarhetsdogmen. Man
försökte få honom att återvända till Spanien. Han starta-

de hemåt men på vägen
insjuknade han i Frankrike.
Han bad om husrum i cistersienserklostret
Frontfroid
nära Narbonne och avled där
den 24. oktober 1870.

Antonio Maria betraktas
som skyddspatron för vävare
samt sparbanker och sparare.
Hans festdag är den 24. oktober.
MÄRTA AMINOFF

Erään eurooppalaisen kristityn rukous
Herra,

Minä unelmoin rauhasta koko maailmassa.
Minä puhun rakenteellisista sosiaalisista muutoksista,
köyhien ja rikkaiden välisen eron poistamisesta.
Mutta,
Minä riitelen tovereitteni kanssa työpaikallani.
Väheksyn toisten uraputkia ja menestystä.

Minä unelmoin suurista kokouksista,
dialogista ystävällisessä hengessä. Kaikkien uskontojen;
hindujen, buddhalaisten, animistien, muslimien, ateistien ja kristittyjen välillä.
Mutta,
Minä en puhu naapuritalossa olevan yksinäisen naisen kanssa.
En puhu kapinoivan nuoren kanssa,
en rikollisen kanssa
enkä ulkomaalaisten kanssa.

Toivon, että Sinun ilosanomaasi julistettaisiin kaikkialla maailmassa,
Mutta, itse elan eristäytyneenä omassa rauhassani.
Minä toivon, että kaikki nälkäiset saisivat ruokaa.
Mutta minä olen jatkuvasti kristillinen egoisti,
Kun minulta pyydetään jotakin palvelusta, vastaan:
“Anteeksi, ei minulla ole aikaa.”

Mina annan joitakin almuja, mutta en anna itseäni.
Kohtaamaani vääryyttä en voi unohtaa,
Minulta puuttuu voima anteeksiantamiseen
Ja avoimuus sovinnon tekemiseen.

Herra,
Minussa on jokin vika.
Minun täytyy tehdä parannusta, kääntää suuntani.
Aloita Sinun missiosi minun kanssani.
Anna minun kasvojeni säteillä Sinun hyvyyttäsi ja ihmisrakkauttasi,
jota niin syvästi kaivataan tassa maailmassa.

SVEITSIN MISSION LEHDESTÄ

6 - Fides 11/2004

Lähetyssunnuntai
Saatekirje kirkon maailmanlähetyssunnuntaita varten 17.10.2004:

“Meidän vastuumme maailmanlaajuisesta lähetystyöstä”

V

uosi sitten paavimme Johannes Paavali II julkaisi
kiertokirjeen pyhästä eukaristiasta, joka on kirkon elämän
keskus ja huippu. Eukaristiassa Herramme ja Vapahtajamme rakentaa kirkkoaan ja tekee meistä tavallisista ihmisistä Jumalan Pyhän Hengen
avulla taivaallisen Isän yksimielisiä perheenjäseniä. Paavi
teki tästä aiheesta myös teemavuoden, toivoen, että hänen kiertokirjeensä opetukset
vahvistaisivat kirkon jäsenten
uskoa ja lisäisivät rakkautta
pyhän eukaristian sakramenttia kohtaan. Jokin aika sitten
Yhdysvaltain pääkaupungissa
Washingtonissa pidetty kansainvälinen
eukaristinen
kongressi valaisi omalla tavallaan aihetta otsikolla: “Eukaristia yhdistää taivaan ja maailman toisiinsa”. Toisin sanoen se mahdollistaa meille
elämisen tässä ajassa pää taivaassa ja jalat maassa Herramme Jeesuksen tavoin ja yhteydessä Hänen kanssaan.
On siis sopivaa, että tämän
vuoden lähetyspäivän teemana on “Eukaristia ja lähetystehtävä”. Eukaristia on kirkon jäsenten, meidän, missiomme. Jokaisen pyhän messun lopuksi pappi siunaa meitä nimenomaan siksi, että
osallistuisimme,
jokainen
omilla lahjoillamme ja omalla paikallamme siihen missioon, jonka Herramme sai taivaalliselta Isältään. Isä rakastaa meitä ihmisiä suunnattomasti. Hän ei kestä ihmisten
välinpitämättömyyttä Luojaansa kohtaan, eikä heidän
kiittämättömyyttään Jumalalta saamastaan elämän lahjasta.
Sen tähden Hän lähetti maailmaan Poikansa, kutsumaan
kaikki ihmiset elämään sovussa ja rakkaudessa hänen kanssaan, toinen toistensa kanssa
ja oman itsensä kanssa.
Hän asetti pyhän eukaristian sakramentin oman elämänuhrinsa muistoksi, jotta
viettäessämme eukaristiaa oppisimme koko sydämestämme kiittämään taivaallista Isää
elämän ja pelastuksen lahjasta ja meidän sydämemme
muuttuisivat Hänen sydämensä kaltaisiksi. Pyhä eukaristia
ja kirkon lähetystehtävä kuuluvat erottamattomasti yhteen myös siinä mielessä, että
kirkon missio on kutsua kaik-

ki ihmiset yhteen ehtoollispöydän ääreen. Alttarin pöydässä opimme tuntemaan toisaalta Vapahtajan syvää janoa
ihmiskunnan pelastukseen ja
toisaalta meidän omaa janoamme todelliseen elämään
sekä vastuutamme toistemme

kokemuksen omasta elämästään:
Eräänä aamuna aikoessaan
astua kirkkoon rukoilemaan,
hän tapaa kirkon portailla
köyhän, joka istuu siellä kerjäämässä rahaa aamiaistaan
varten. Mutta sisarkunnan

kanut. Hän näkee alttarin yläpuolella, kauniilla paikalla,
monstranssin, mutta lähemmin katsottuna hän havaitsee
ihmetyksekseen, että monstranssi on tyhjä. Keskellä on
musta aukko. Elämän Leipä,
Vapahtaja ei ole näkyvissä.

ja lähimmäistemme ajallisesta
ja ikuisesta hyvinvoinnista

sääntöjen mukaan eläen Jeesuksen ja Hänen valtakuntansa tähden yhtä köyhänä kuin
mies, sisar ei anna rahaa, eikä
hänellä sitä olekaan mukanaan. Hän tervehtii miestä
kunnioittavasti ja lupaa muistaa häntä rukouksissaan. Kun
hän pääsee komeaan kirkkoon, hän on onnellinen siitä, että pyhän sakramentin
palvonnan hetki on juuri al-

Samassa joku koputtaa hänen olkapäätään ja antaa hänelle pari dollaria sitä varten, että
sisar ostaisi myöhemmin itselleen
kahvia. Sisar näkee tässä eleessä
Jumalan johdatuksen. Hän lähtee
heti penkistä kerjäläisen luokse,
joka on yhä vailla aamiaista, ja
antaa hänelle saamansa dollarit.
Sen jälkeen hän palaa kirkkoon
ja havaitsee Jeesuksen olevan nyt
läsnä monstranssissa. Kun sisar

V

iime vuonna autuaaksi
julistetun Kalkutan äiti
Teresan seuraaja äiti Nirmala
puhui alussa mainitussa eukaristisessa kongressissa osuvasti siitä, miten rakkauden lähetyssisaret pyrkivät yhdistämään elämässään eukaristian
ja lähetystyönsä. Hän kertoi

Nirmala myöhemmin kertoo kokemansa äiti Teresalle, tämä ei
hämmästy tapahtumasta, vaan
toteaa lyhytsanaisesti: “Aivan
niin, tämä on meidän karismamme. Meidän tulee aina olla yhteydessä Kristuksen kanssa joko pyhän eukaristian tai köyhien muodossa.”
Kun sisar palaa kotiin, saa
hän sen lisäksi kokea todeksi
Jeesuksen sanan, että Jumala
palkitsee sataprosenttisesti
niille, jotka palvelevat Häntä
ja Hänen pyhän sydämensä
valtakuntaa
uhrautuvasti.
Joku työntää konttorin oven
alta kirjekuoren, jossa on parisataa dollaria.
Kiertokirjeessään paavi
muistutti eukaristisen palvonnan merkityksestä uskovien
yhtymiselle
Vapahtajaan,
kuin myös heidän osallistumisestaan kirkon mission toteuttamiseenkin. Ei riitä, että
syömme elämän Leipää, meidän tulee myös varata aikaa
sulattaa tämä pelastuksen lahja, joka on itse Herramme Jeesus Kristus, ja antaa Hänen
kirkastaa meidät, niin että
Hän ajan mittaan muuttaa
meidät itsensä kaltaiseksi.
Tätä ajatellen paavi kysyy
kiertokirjeessään: “Kuinka
kirkko pystyisi täyttämään
kutsumuksensa jos se ei kehittäisi pysyvää suhdetta Herraansa pyhässä eukaristiassa, jos
se ei ravitsisi itseään sillä ruoalla, joka pyhittää meitä, jos
kirkko ei perustaisi missiotaan Jeesuksen välttämättömään tukeen eukaristian
sakramentissa.
Maailman
evankeliointi tarvitsee apostoleja, jotka ovat ‘asiantuntijoita’ eukaristian vietossa ja palvonnassa sekä Herransa kontemplaatiossa tässä sakramentissa.”
Lähetyspäivän sanomassa
paavi lopuksi toivoo, että jokaisessa seurakunnassa olisi
nälkää pyhää eukaristiaa kohtaan. Sillä tavalla jokainen
meistä oppisi myös selvästi
näkemään oman vastuunsa
kirkon missiosta ja täyttäisi
oman osansa maailman pelastuksesta Vapahtajansa seurassa.
ISÄ FRANS VOSS SCJ
HIIPPAKUNNAN

LÄHETYSASIOIDEN HOITAJA
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 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 vesper ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan rippitilaisuus.
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 PÄÄMESSU
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 Jyväskylän
kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to 7.00, pe 7.00,
la 8.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.
Tampere
Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.
Su 10.00 ruusukkorukous 10.30 PÄÄMESSU ti, to 7.30 aamumessu ma (in English), ke, pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la messu (kysy papilta). Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Adoraatio pe 18.30.
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 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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16.10. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
18.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa, huom. maanantaina ja
tiistaina ei ole messua pappienneuvoston vuoksi!
19.10. ti 14.00 SENIORES, kokoontuminen seurakuntasalissa, ei messua
23.10. la 9.30 retreetti seurakuntasalissa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu
30.10. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
1.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
2.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
6.11. la 9.45 messu ja uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 vainajien päivän messu, noin 12.00-17.30 adoraatio, 13.00
rukoushetki Hietaniemen ortodoksisella
hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo (ort. kirkko): 17.10. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 24.10. su 16.00

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntaneuvoston vaalit pidetään 3.-12.12.2004. Jos haluat
ehdokkaaksi, lähetä valokuvasi ja
henkilötietosi pappilaan 22.10.
mennessä.

Sankt Henriks katedralförsamlings
församlingsrådsval hålls 3.-12.12.
2004. De som vill anmäla sig som
valkandidat bes att skicka personuppgifter och foto till prästgården
ända till 22.10.

30.10. la 18.30 aattomessu suomeksi
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 perhemessu
suomeksi, 18.30 iltamessu suomeksi
6.11. kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 18.30
aattomessu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai: kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30
messu suomeksi/mässa på finska,
14.00 messu Lohjalla pyhän Laurin kirkossa, 18.30 iltamessu suomeksi
8.11. ma huom. ei ole messua kirkossa!
----------------- Diaspora ----------------Hanko (Täktomin kappeli): 9.10. la klo
16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko): 21.11.
su klo 16.00
Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 7.11. su klo
14.00!
Riihimäki (Siunauskappeli): 13.11. la klo
16.30

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
16.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
26.10. ti 19.00 informaatiokurssi
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
2.11. 19.00 miestenpiiri
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: 4.12. la 10.00 messu
Pori: 12.11.; 10.12. pe 17.00 katekeesi,
18.00 messu
Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Seurakuntaneuvoston vaalit: Vaalilipukkeet lähetetään 31.10, ja äänestysaika päättyy 21.11.
Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

St. Henry’s Cathedral Parish Council elections will take place between
December 3rd to 12th 2004. If you
are interested in becoming a candidate please send a photograph with
your personal information to the
Parish Rectory before October
22nd.

16.10. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 informaatiokurssi, 12.15 pyhä messu
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu
18.10.-20.10 pappienneuvoston kokous
Stella Mariksessa, huom. ei messuja!
23.10. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous,
10.30
päämessu,
16.00 messu Kuopiossa
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

Pyhän Marian seurakunta

----------------- Diaspora ----------------Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 13.11.; 4.12. (poik. ort. kirkossa) la
klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo
9.45
Kajaani: (Ort. kirkko, Väinämöisenkatu 29)
Joulukuussa, päivä ilmoitetaan myöhemmin klo 18.00
Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 12.11.;
3.12. pe klo 18.00
Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8) 24.10.; 28.11.; 19.12. su klo
16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 14.11.; 5.12. su klo 16.00
Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) 23.10.; 27.11.; 18.12. la klo 11.00,
uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
9.10.(poik. srk. salissa) 13.11.; 4.12. la
klo 16.00

9.10. la 10.00-14.00 vahvistettavien valmistelupäivä, 16.00 messu Hangossa,
18.30 aattomessu suomeksi
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30
messu englanniksi/Mass in Englanniksi, 18.30 iltamessu suomeksi
16.10. la 9.30 rosenkrans på svenska,
10.00
lauantaikurssi/lördagkurssen,
11.00 ruusukkorukous suomeksi, 18.30
aattomessu suomeksi
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish vahvistuksen sakramentti (piispan messu),
12.00 messu suomeksi/vietnamiksi,
18.30 iltamessu suomeksi
23.10. la 18.30 aattomessu suomeksi
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.30 iltamessu
suomeksi

Lasten uskonnonopetus vuonna 2004
(syyslukukausi): 16.10.; 20.11.; 11.12.

Kalenteri
Jyväskylässä

Kouluvuonna 2004-2005 järjestämme johdantokurssin katoliseen
uskoon Pyhän Olavin seurakunnassa Jyväskylässä. Kurssi on ilmainen
ja tarkoitettu sekä muuten asiasta
kiinnostuneille että heille, joilla on
aikomus liittyä katoliseen kirkkoon.
Informaatiokurssi pidetään samaan
aikaan lasten uskonnonopetuksen
kanssa lauantaisin (18.9.; 16.10.;
20.11.; 18.12.2004 ja 22.1.; 19.2.;
19.3.; 16.4; 21.5.2005) klo. 10.30
seurakuntamme tiloissa. Tervetuloa!
Seurakuntaneuvoston vaalit: Vaaliehdokkaiden nimet on toimitettava seurakuntaan 25. lokakuuta mennessä.
Tampere
Pyhän ristin seurakunta
16.10. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolankielellä
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu
30.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
31.10 kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu
6.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 kaikkien
poisnukkuneiden uskovien muistopäivän messu
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: (Matti Alangon katu 11)
7.11. su 15.00
Kokkola:
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 16.10.;
13.11. la 18.30
Lapua: (kysy kirkkoherralta) 16.10.; 13.11.
la 9.00
Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
16.10.; 13.11. la 12.00
Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45) 16.10.; 13.11. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
16.10. la 12.00 syystalkoot, katso erillinen
ilmoitus
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
päämessu
21.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkohartaus
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00
päämessu
28.10. to pyhät apostolit Simon ja Juudas:
18.00 juhlamessu
31.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 11.00
päämessu
4.11. to pyhä Carlo Borromeo, piispa:
18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Lahti: 6.11.; 4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.
klo 16.00 messu ja klo 14-16 uskonnonopetus ortodoksisessa kirkossa
Lappeenranta: 17.10.; 21.11.; 19.12.;
16.1.; 20.2.; 20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30
ortod. kirkossa
Haminan Poitsila: 24.10.; 28.11.; 23.1.;
27.2.; 24.4.; 22.5. klo 11.00
Uskonnonopetus: Kouvola: 13.11.; 11.12.;
15.1.; 12.2.; 12.3.; 9.4.; 14.5. klo 11-13.00
ja klo13.00 pyhä messu. Lahti: 6.11.;
4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5. klo 1416.00

Syystalkoot Kouvolassa

Lauantaina 16.10 klo 12.00 alkaen.
Tervetuloa! Ottakaa mukaan työvälineet ja ruokaeväitä grillijuhlaa varten. Kiitos.

SEURAKUNNAN NEUVOSTOT
UUDISTUVAT: Sekä seurakuntaneuvosto että seurakunnan talousneuvosto uudistetaan. Aikuiset ja
vahvistuksen saaneet seurakuntalaiset voivat asettaa 16.11. menneessä
ehdokkaiden nimet. Ehdokkaaksi
voi asettaa täysikasvuisen seurakuntalaisen, joka on saanut vahvistuksen sakramentin ja on täydellisessä
yhteydessä kirkkoon. Lisäksi tarvitaan ehdokkaan suostumus. Lisää
tästä seurakuntakirjeessä. ROHKEASTI OTTAKAA VASTUUTA
OMASTA SEURAKUNNASTANNE.
Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
15.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Oulun kirkon seurakuntasalissa
16.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
Myöhemmät ajankohdat: kysy kirkkoherralta.
----------------- Diaspora ----------------Raahe:
Rovaniemi:
Tornio: 17.10. su 17.00

TOIMISTOT

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

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

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 098557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo 11.00.
Messun jälkeen kirkkokahvi. Ikonimaalausta torstaisin ja perjantaisin klo 10-15.
Vierailut maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10-18.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi.
www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
To 21.10. klo 18.30 Veli Serafim esitelmöi aiheesta “Paratiisin perilliset – syyrialaisten kirkkoisien anti nykyihmisille/
broder Serafim talar om “ Paradisets arvingar – syriska kyrkofäders gåva till moderna människor”.
To 18.11. klo 18.30 Dominikaanien
uusi tuleminen; isä Antoine Lévy OP kertoo./Dominikanernas återkomst; fader Antoine Lévy OP redogör.
La 27.11. klo 15 AC:n keskustelufoorumi kokoontuu. Aihe ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin./ AC:s diskussionsforum
samlas. Plats och tema meddelas
senare.
To 16.12. klo 18.30 Outi Kecskeméti
kertoo katolisesta kirjallisuudesta Suomessa. Ohjelman jälkeen on tarjolla jouluglögiä. / Outi Kecskeméti berättar om i
Finland publicerad katolsk litteratur. Julglögg serveras efter programmet.

Catholic Students’ Club

Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
Nov. 2, 16, 30; Dec. 14. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen syyskuussa. Osoite on entinen Ritarikatu 3b A ja
kellonaika 18.30. Syksyn päivät ja aiheet
aiheet ovat seuraavat:
11.11. Carlo Levi: Jumalan selän takana
9.12. Morris West: Kalastajan kengät
Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Airava,
puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, puh.
8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
EUFRA-teema on yhteinen kutsumus
vuoropuheluun ja ykseyteen.
To 18.11. yhteisön kokous klo 17.00.
Kristus kutsuu meitä kääntymykseen.
To 9.12. yhteisön kokous klo 17.00.
Keskustelua ajankohtaisista aiheista ja
joulukorttien kirjoittamista.

Maanantaiklubi

Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän Marian
seurakuntasalissa maanantaisin klo
14.00. Messu ennen kokoontumista klo
13.30. Kaikki ovat tervetulleita!
18.10. Äiti Teresan sisaret rukoilevat
kanssamme ruusukon
25.10. Toimintapäivä
1.11. Isä Frans Voss SCJ: Parantamisrukous
8.11. Ei messua eikä klubia
15.11. Rauni Vornanen: Onko Lofooteilla katolilaisia?
22.11. Sisar Marja-Liisa kertoo elämästään birgittalaissisarena

29.11. Leena Kangas: Jesuiitat
6.12. Itsenäisyyspäivä
13.12. Ei messua eikä klubia
20.12. Toimintapäivä

Pyhän Henrikin seura

Syysohjelma 2004:
La 23.10. Isä Marino Trevisinin ohjaama retretti Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa klo 10-16. Hinta 10 euroa (ruoka+kahvi). Sitovat ilmoittautumiset
18.10 mennessä pappilaan, puh. 096824040.
To 11.11. Oopperailta
Ke 15.12. Joulukonsertti klo 19.30 Pyhän Henrikin katedraalissa

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 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
19.10. ti Esitelmäilta: Maiju Tuominen
kertoo pyhiinvaelluksesta ”Yksin ja yhdessä Santiago de Compostelan tiellä”; keskustelua.
2.11. ti Messussa muistamme edesmenneitä teresoja. Työilta: valmistamme
ruusukortteja myyjäisiin.
23.11. ti Esitelmäilta: Marjatta JaanuSchröder: ”Miesten ja naisten yhteistyö kirkossa – ajatuksia Vatikaanin uskonopin
kongregaation asiakirjan pohjalta”; keskustelua.
27.11. la Joulumyyjäisten pystytystä
seurakuntasalissa klo 13 – 17.
28.11. su Joulumyyjäiset
päämessun jälkeen klo 11.15 – 14.30 seurakuntasalissa
7.12. ti Vietämme hyvin ansaitsemaamme joulujuhlaa. Tuothan pienen
lahjan mukanasi!
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys.
Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä
myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen
identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan osan toiminnastamme. Tervetuloa mukaan toimintaan!

MUITA ILMOITUKSIA

Opiskelijasisarukset etsivät vuokralle kaksiota Helsingistä, mieluiten
kantakaupungin, läntisen Helsingin
tai Länsi-Vantaan alueelta. Kuulumme Pyhän Marian seurakuntaan.
Antoni Airikkala 046-8103434,
antoni.airikkala@airikkala.com

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on avoinna ke klo 14-18.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
5.11.–26.11. on toimitettava viimeistään 22.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Artikkeleita

Juhlavuoden kynnyksellä

Hiippakunnallamme on ensi vuonna monta suurta juhlan aihetta. Pyhän Henrikin Suomeen tulosta tulee ensi vuonna kuluneeksi 850 vuotta. Tätä
tapahtumaa juhlitaan myös ekumeenisesti ”Kirkko Suomessa 850 vuotta” –otsikon alla. Lisäksi juhlitaan sitä merkkipaalua, että Helsingin apostolisesta
vikaarikunnasta tuli oikea hiippakunta pian 50 vuotta sitten.
Mitä hengellisiä näkökulmia juhlaan sisältyy ja miten yleismaailmallisen kirkon teemavuodet, viime vuonna päättynyt ruusukon vuosi ja juuri alkanut
eukaristinen vuosi vaikuttavat tähän kaikkeen? Näihin kysymyksiin vastaa piispamme Józef Fidesille antamassaan haastattellussa.
umia Jumalan sanan ja sakramenttien avulla.
”Mutta kirkkomme on
myös ekumeeninen”, piispa
sanoo ja jatkaa: ”Siksi yritämme edistää ekumeniaa, elää
toisten kirkkojen kanssa veljellisesti, työskennellä ihmisten pelastuksen eteen sekä
kunnioittaa toisten kirkkojen
identiteettiä. Samalla tavoin
odotamme, että myös meidän
identiteettiämme kunnioitetaan.”

Perusta
eukaristiassa

Piispa Józef työpöytänsä ääressä. “Kirkkomme on yhteisö, jonka juuret ovat yleismaailmallisessa kirkossa ja Roomassa. Eukaristialla on kirkkomme ja hiippakuntamme
elämässä hyvin tärkeä merkitys. Kirkko on olemassa ja kehittyy vain siellä, missä eukaristiaa vietetään”, piispa sanoo.

Ensi vuodeksi hiippakunnalla
on paljon suunnitelmia, joista lähitulevaisuudessa kerrotaan tarkemmin. Tärkeimmät
jo nyt tiedossa olevat tapahtumat kannattaa jo kuitenkin
painaa mieleen: 27. helmikuuta paavin kardinaalidelegaatti
vierailee Suomessa ja viettää
hiippakunnan perustamisen
50-vuotisjuhlamessun Pyhän
Henrikin katedraalissa. Samaan yhteyteen liittyy myös
Kalevi Vuorelan kokoama
kronikka katolisen kirkon
vaelluksesta Suomessa uudella ajalla.
Toinen jo mainittava asia
on koko hiippakunnan yhteinen pyhiinvaellus Roomaan.
Se toteutuu todennäköisesti
toukokuun alkupäivinä, mutta tarkempi ajankohta ja ohjelma eivät vielä ole aivan selvät. Matka toteutuu, jos mukaan on lähdössä riittävästi
uskovia.
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Mistä juhlinnassa oikeastaan on kysymys? Tähän Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ antaa selkeän vastauksen:
”Juhlan aiheina ovat ennen
muuta kaksi paikalliskirkkomme juhlavuotta, mutta
emme voi unohtaa sitäkään,
että samaan aikaan yleismaailmallinen kirkko viettää eukaristista vuotta.”

Juuret
pyhässä
Henrikissä

Piispan mukaan pyhän
Henrikin tuleminen Suomeen 850 vuotta sitten antaa
meille katolilaisille ajattelemisen aihetta. ”Siitä tapahtumasta huomaamme, missä
juuremme ovat. Maamme
kristityt, kuten koko katolinen kirkko Suomessa, eivät

ole vain pelkkä paikallinen
yhteisö, vaan yhteisö, jonka
juuret ovat yleismaailmallisessa kirkossa ja Roomassa.”
”Henrik oli katolinen piispa, jonka paavi oli lähettänyt
tänne. Hänen tehtävänään oli
julistaa evankeliumia ja näyttää ihmisille tie pelastukseen.
Samalla hänen tuli osoittaa,
että Jeesuksen Kristuksen
kirkko on yksi kirkko, ja tämän työn hän aloitti Suomessa – saman apostolisen työn,
joka yhä tänäänkin jatkuu.”
Piispa selvästi iloitsee ajatellessaan kristinuskon tuloa
maahamme. ”Juhlan tarkoitus on muistuttaa meitä juuristamme.” Siinä näkyy sitten
samalla sekä uskon jatkuvuus
vuosisadoista toiseen että se,
mitä katolilaisena oleminen
tarkoittaa:
”Yhteenkuuluvuutta yleismaailmallisen kirkon kanssa ja saman, jo pyhän
Henrikin maahamme tuo-

man evankeliumin mukaan
elämistä.”

Hiippakunnan
identiteetti

Hiippakunnan perustamisen 50-vuotisjuhla osoittaa
meille, ettei katolinen kirkko
ole Suomessa mikään yksityisryhmä vaan tosi kirkko, tarkoittaahan
”hiippakunta”
juuri paikalliskirkkoa. Ja paikalliskirkko on osa yleismaailmallista kirkkoa. Hiippakunnan perustaminen merkitsee,
että katolinen kirkko oli vuosisatojen jälkeen palannut takaisin Suomeen, hierarkioineen, papistoineen, luostareineen kaikkineen. Tämä tapahtui, koska maassa oli katolilaisia.
Paikalliskirkko toteuttaa
yleismaailmallisen
kirkon
missiota: se julistaa evankeli-

Juuri alkanut eukaristinen
vuosi osoittaa sopivasti, mikä
kristillisen elämän ja samalla
jokaisen tosi kirkon perusta
on, nimittäin eukaristia.
”Kun Henrik tuli Suomeen,
hän ei tullut pelkästään julistamaan Jumalan sanaa, vaan
myös viettämään eukaristiaa,
jotta kaikki ihmiset voisivat
päästä osallisiksi Jeesuksen
Kristuksen pelastustyöstä”,
piispa sanoo.
”Tämä näyttää meille, että
eukaristialla on kirkkomme ja
hiippakuntamme elämässä
hyvin tärkeä merkitys. Kirkko
on olemassa ja kehittyy vain
siellä, missä eukaristiaa vietetään.” Siihen viittaa myös pyhän isän viimeisimmän kiertokirjeen nimi, ’Ecclesia de
Eucharistia’. Se tarkoittaa
’kirkko elää eukaristiasta’.
”Todellakin”, piispa jatkaa:
”eukaristia on kirkon sydän,
ja juuri eukaristiasta kirkko
saa merkityksensä.”
Kaikki käy hyvin yksiin.
Piispa Józef selittää: ”Kirkkomme kehittyminen riippuu eukaristiasta. Siksi eukaristia on juhlintamme keskipiste ja päämäärä; se on sisäisen voimamme lähde ja se antaa voiman kirkkomme kehitykselle.” Mitä ikinä haluammekaan tehdä, silloin on Jumalan Pojan elettävä keskellämme. Hänet kohtaamme
eukaristisena Kristuksena,
joka on palvontamme kohde,
sekä sielujemme ravintona
pyhässä kommuuniossa.

Artikkeleita
Enemmän
kuin pelkkää
juhlimista

Monet uskovat toivovat lisää mahdollisuuksia adoraatioon, palvontaan. Piispan mielestä toive on kannatettava.
Hänen mielestään on tärkeää,
että juhlavuosi merkitsisi jotakin enemmän kuin pelkkää
juhlimista. ”Toivon, että siitä
jäisi joitakin pysyviä hedelmiä. Ehkäpä päädymme hiippakuntana siihen, että eukaristisen vuoden päätteeksi pyhän sakramentin palvonta
yleistyy seurakunnissamme ja
että uskovat ottavat siihen aktiivisesti osaa,” piispa toivoo.
”Adoraatioitahan pidetään jo
nyt useissa seurakunnissamme, mutta ehkä ne eivät ole
kovin pitkiä tai juhlavia.”
Pidempiä adoraatioita järjestetään harvemmin. Eukaristisen vuoden johdosta katedraaliseurakunnassa on tarkoitus järjestää kuukausittain
koko päivän palvonta, mutta
muuallekin edes muutaman
tunnin adoraatioita voisi hyvinkin toivoa. ”Näissä asioissa tietysti seurakuntien ja seurakuntalaisten on oltava aloitteellisia, ei niitä ylhäältä voi
noin vain määrätä”, piispa
kuitenkin muistuttaa. ”Asiasta voi kuitenkin keskustella
pappienneuvostossa ja pastoraalineuvostossa”, hän jatkaa.
Piispan tarkoituksena onkin ottaa neuvostoissa pian
käsittelyyn mm. messun oikeaan viettoon liittyvä, keväällä
ilmestynyt liturgiakongregaation asiakirja Redemptionis Sacramentum. ”Halusimme käsitellä sitä jo nyt syksyllä pappienneuvostossa, mutta aika ei
olisi yksinkertaisesti riittänyt
asiakirjan kunnolliseen käsittelyyn”, piispa harmittelee.
Yhteistyössä hiippakunnan
neuvostojen kanssa myös tällaiset asiat etenevät parhaiten.

Adoraation
merkitys

Palvontaa piispa suosittelee lämpimästi: ”Adoraation
merkitys on ilmeinen. Voimme ymmärtää sen helposti,
sillä eukaristiassa on keskellämme Jeesus itse, elävä, ylösnoussut Jeesus. Hän on siellä,
missä kirkko on.”
”Me kuulemme myös Jeesuksen sanat: Missä te olette,
siellä olen minäkin teidän keskellänne. Päämäärämme on
pysyä yhteydessä Jumalaan, ja
meidät kaikki on kutsuttu
palvomaan Jumalaa. Missä
voimme näin tehdä?” piispa
kysyy ja vastaa: ”Eukaristian
edessä! Juuri sitä adoraatio tai

palvonta tarkoittaa. Katsella
Jumalaa, palvoa häntä, saada
häneltä voimaa. Eukaristia on
Jumalan lahja meille, ei meidän
armonosoituksemme
häntä kohtaan, vaan Jumalan
armeliaisuutta meitä kohtaan.”
Jumala on antanut meille
eukaristian ollakseen kanssamme, antaakseen meille voimaa, antaakseen itsensä meille lahjaksi. ”Meidän tehtävämme on siksi ottaa vastaan
tämä lahja, hyväksyä se, kun
Jumala antaa itsensä meidän
puolestamme”, piispa Józef
vahvistaa.
Emme saa kuitenkaan
unohtaa, että eukaristiassa
elävä Jumala on keskellämme.
Kysymys on tosi Jumalasta,
jota meidän on kohdeltava
asianmukaisesti. Meidän on
palvottava häntä, osoitettava
kunnioitusta häntä kohtaan.
”Jumala ei ole mikään kollega, ei pelkkä ystävä vaan todellakin Jumala, ja koska hän on
Jumala, on meidän palvottava häntä”, piispa sanoo vakavana. Siinä on syy adoraatioon pyhän sakramentin edessä. Onhan Jumala siinä silmiemme edessä, eukaristiseen
muotoon kätkettynä. ”Silloin
voimme suoraan sanoa hänelle: ’Herra, minä palvon sinua,
minä uskon sinuun, minä panen toivoni sinuun.’”

Jatkuvan
palvonnan
aika?

Onko aika jo kypsä jatkuvan, pysyvän adoraation järjestämiseksi hiippakunnassamme? Piispa pitää ajatusta
hyvänä, mutta epäilee, että
hiippakunta on vielä liian pieni 24 tuntia vuorokaudessa ja
seitsemän päivää viikossa auki
pidettävän adoraatiokappelin
perustamiseksi.
”Sellainen on mahdollista
vain silloin, kun kappelin läheisyydessä asuu tarpeeksi uskovia, jotka ovat myös valmiita ottamaan vastuulleen sen,
että joku olisi aina paikalla.
Ehkei se vielä ole mahdollista”, piispa pohdiskelee.
Sen sijaan piispa korostaa,
että hänen toiveenaan olisi
saada aikaiseksi jotakin pääsiäisen kolmen pyhän päivän
aikana tai ehkäpä Corpus
Christi –juhlan yhteydessä.
Ehkäpä toive suuntautuu
myös hiippakunnassa toimiviin järjestöihin, maallikkoryhmiin, esimerkiksi ritareihin tai Kaikkein pyhimmän
sakramentin kiltaan.
Kaiken pitää luonnollisesti tapahtua yhteisymmärryksessä uskovien kanssa. Ei palvontaa voi järjestää, ellei voi-

”Kun pyhä Henrik tuli Suomeen, hän ei tullut pelkästään julistamaan Jumalan sanaa, vaan myös viettämään eukaristiaa, jotta
kaikki ihmiset voisivat päästä osallisiksi Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä”, piispa sanoo. Hän uskoo, että ruusukon vuosi
ei jäänyt vaille hedelmiä. Siksi hän on ilmeisen toiveikas myös alkaneen eukaristisen vuoden suhteen.

da olla varmoja siitä, että paikalla on koko ajan edes pari
kolme uskovaa. ”On oltava
varma siitä, että joku on aina
Jeesuksen luona”, piispa
muistuttaa.

Avoin
aloitteille

”Olen avoin kaikille ehdotuksille ja aloitteille, jotka
ovat katolisen tradition mukaisia ja positiivisia. Pyrin
mahdollisuuksien mukaan
niitä tukemaan, mutta samalla on pidettävä huolta siitä,
että ne ovat toteutettavissa,
että ihmisiä on tarpeeksi niitä
tekemään.”
Erilaiset aloitteet ovat
merkkejä Pyhän Hengen toiminnasta. Piispan mukaan
”rukous, myös palvonta, on
jokaisen uskovan ihmisen velvollisuus”. ”Ja voisiko pyhän

sakramentin palvontaa parempaa rukousta ollakaan!”
piispa huudahtaa ja vastaa:
”Ei. Tiedämme, ja niinhän
kirkko sanoo, että eukaristia
on rukouksen korkein muoto. Kun rukoillaan eukaristian edessä, on rukouksemme
aivan omalla tasollaan; se on
todellinen, ylevin ja ehkäpä
todellakin paras rukous kaikista.”
Ja sieltä, Herran pyhästä
sydämestä moni armo voi virrata sydämiimme, kunhan
vain osaamme avata ne. Ehkäpä tässä olisi meidän maallikkojen paikka: yhdistää voimamme ja kääntää katseemme kohti Kristusta, joka on
tie, totuus ja elämä. Etsiä voimaa ja rakkautta sieltä, mistä
sitä todella voimme ammentaa, ei vain ruumistamme,
vaan juuri sieluamme varten.

Ruusukon
vuosi ei
jäänyt vaille
hedelmiä

Lokakuussa 2002 paavi
julisti alkaneeksi ”Ruusukon
vuoden”. Hän lisäsi ruusukkoon uuden salaisuuksien sarjan, valoisat salaisuudet, täydentääkseen Jeesuksen elämän vaiheiden kattavuutta
ruusukossa. Vuoden aluksi
hän myös kirjoitti kauniin
apostolisen kirjeen Rosarium
Virginis Mariae (Neitsyt Marian ruusukko).
Nyt, pari vuotta myöhemmin, alkaa eukaristinen vuosi,
jota on edeltänyt kiertokirje
eukaristiasta, liturginen asiakirja ja viimeksi juuri ilmestynyt apostolinen kirje Mane
... jatkuu sivulla 12 ...
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nobiscum Domine (Jää luoksemme Herra).
Piispa Józef uskoo, että
ruusukon vuosi ei jäänyt vaille hedelmiä. Siksi hän on ilmeisen toiveikas myös alkaneen eukaristisen vuoden suhteen.
”Ei niitä hedelmiä niin
helppo ole nähdä näin aikai-

“Ruusukkorukouksella on itsessään
suuri voima”, piispa sanoo.

sin, koska kysymys on elämämme hengellisestä puolesta. Mutta kyllä ajattelen niin,
että hedelmiä on. Näemme
kääntymyksiä, hengellisen elämän syvenemistä”, hän iloitsee. ”Mutta ehkäpä näemme
sen myös siitä, että saatana
itse on kovin tyytymätön;
monin eri tavoin se koettaa
osoittaa läsnäolonsa, mikä on
vain merkki siitä että se on
hermostunut. Näin ei olisi,
ellei paljon hyvää tapahtuisi”,
piispa arvelee. Hän on seurannut hiippakunnan elämää
huolellisesti ja havainnut monien kirkkoherrojen kanssa,
että siellä, missä jotakin hyvää
saadaan aikaan ja joitakin hyviä aloitteita syntyy, myös paholaisen vastarinta tuntuu.
Piispa päättää haastattelun: ”Ruusukkorukouksella
on itsessään suuri voima.
Kristinuskon historia Euroopassa osoittaa, että monesti
on ollut juuri näin. Ketjurukoukset eri Euroopan maissa
ovat tuoneet paljon siunattuja hedelmiä, jotka ovat olleet
hyviä sekä kirkon että yhteiskunnan elämälle. Uskon, että
ruusukkorukous yhteydessä
eukaristisen elämän kanssa
pystyy uudistamaan monien
ihmisten hengellisen ja moraalisen elämän kirkossamme
ja maassamme. Kutsun siksi
kaikkia uskovia seuraamaan
Jeesusta Kristusta Marian
kanssa.”
MARKO TERVAPORTTI
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Uusi pappi Tampereella
Edellisessä numerossa Fides lupasi kertoa hiippakuntaamme
vasta tulleista uusista papeista. Tampereen Pyhän ristin
seurakuntaan on jo kotiutunut puolasta kotoisin oleva isä
Rafal Czernia SCJ.
Isä Rafal Czernia SCJ kertoo itsestään:

Olen kotoisin Puolan eteläosasta, kaupungista nimeltään
Dêbica, joka Suomessakin
tunnetaan rengastehtaastaan.
Olen 30-vuotias ja olen ollut
pappi kolme ja puoli vuotta.
Minulla on viisi sisarusta ja
vanhempani ovat jo kuolleet.
Heti koulun jälkeen päätin
astua Jeesuksen pyhän sydämen pappien riveihin ja menin sääntökunnan seminaariin. Valmistauduin pappisvihkimykseen seitsemän vuotta ja vuonna 2001 sain ottaa
vastaan pappeuden sakramen-

tin piispa Józef Wróbelin käsien kautta. Pappisvihkimykseni jälkeen minut lähetettiin
seurakuntatyöhön Belchatów
–nimiseen kaupunkiin. Sikäläisessä seurakunnassa oli
noin 20 000 uskovaa, joten
työtä oli hyvin runsaasti.
Ajatus työskentelystä Suomessa on ollut mielessäni jo
seminaariajoista, mutta tämä
suunnitelma alkoi tulla todeksi vasta tehtyäni kaksi
vuotta seurakuntatyötä Puolassa. Valmistaakseen minua
Suomeen lähtöä varten veljeskunta lähetti minut vuodeksi
Irlantiin opiskelemaan englantia. Tällaisen valmistautu-

Kuvissa vastikään saapunut isä Rafal hiippakuntajuhlassa Stella Marisissa.

misen jälkeen saavuin Suomeen ja Tampereelle heinäkuun 2004 lopussa. Täällä
olen aloittanut ensimmäisen
suomenkielen kurssini Tampereen yliopistossa.
Seurakunnassa minulla on
myös sielunhoidollisia tehtäviä ja ajoittain vietän pyhää
messua myös suomen kielellä. Puolassa sanotaan, ettei
Krakovaa päivässä rakennettu,
ja tämän sanonnan mukaisesti olen tietoinen, että minun
on todella paneuduttava suomen kielen opiskeluun voidakseni mahdollisimman hyvin palvella kirkkoa Suomessa. Kun olin juuri saapunut
Suomeen ja kuljin kaupungilla katsellen näyteikkunoita,
saatoin liikkeiden joukosta
tunnistaa ainoastaan apteekin
(puolaksi apteka), mutta aikaa
myöten tilanne sentään pa-

rantunee. Jo tänä lyhyenä oloaikanani Suomessa olen saanut kokea hyvin ystävällistä
kohtelua ja lämpimän vastaanoton kaikkien tapaamieni ihmisten taholta.
Työni ja palvelutehtäväni
kautta haluaisin tuoda Herramme Jeesuksen henkilön ja
sanoman lähelle tämän maan
kristittyjä. Veljeskuntamme ja
sen pappien palvelemien seurakuntien elämässä hyvin tärkeä tapahtuma on veljeskunnan perustajan, isä Leo Dehonin lähestyvä autuaaksi julistaminen. Hänen elämänsä ja
spiritualiteettinsa tutuksi tekeminen on meitä tällä hetkellä odottava iloinen tehtävä.
DOROTA HESSE

Katekeesin kaikuja

Pyhimyskertomukset
- katekeesia, jota vanhemmatkin voivat antaa kotona
Perinteisesti erilaiset kertomukset ovat olleet tärkeitä arvojen ja moraalin välittämisessä sukupolvelta toiselle.
Jeesuskin käytti kertomuksia
ja vertauksia opettaessaan.
Kirkossamme pyhimyskertomukset ovat erityisen sopivia
tieviittoja uskon tiellä. Monet niistä ovat jännittäviä ja
jäävät helposti lastenkin mieleen. Ne sopivat iltaluettavaksi ja niistä voi yhdessä keskustella. Ne antavat uskolle kasvot. Eri pyhimyksiin voi tutustua vaikka kirkkovuoden
mukaan tai lapsen kiinnostuksien mukaan.
Kirkko opettaa, että ne,
jotka ”uskovat Kristukseen,
olipa heidän säätynsä tai asemansa mikä tahansa, on kutsuttu kristillisen elämän täy-

teyteen ja rakkauden täydellisyyteen” (LG 40, 2). Opimme
siis kirkolta esimerkin pyhyydestä. Havaitsemme tämän
pyhyydessä elävien väärentämättömässä todistuksessa ja
voimme löytää sen pyhimysten pitkässä historiassa (ks.
KKK 2030).
Pyhimyskertomuksia on
julkaistu suomeksikin. Katekeettisesta keskuksesta saa
suomeksi ja ruotsiksi esimerkiksi kouluikäisille sopivaa
Pyhät ja rohkeat -kirjaa hintaan
17 EUR. Ohessa on ote kirjasta. Siinä kerrotaan perulaisesta pyhästä Martino de Porresista, joka joutui elinaikanaan kärsimään paljon ihonvärinsä vuoksi.
IRENE ALVAREZ

First Communion/
Confirmation Catechesis
in English language

New catechetical classes will be provided for English
speaking children at the Helsinki International
School in Selkämerankatu, Ruoholahti.
There will be First Communion as well as Confirmation catechesis. Instruction will be held one hour
once a week. All are welcome!
Further information: Irene Alvarez, Catechetical
Centre tel. 09-2416095; Email katekeesi@catholic.fi
BACHIN GAMBASONAATIT
Konsertti Pyhän Marian kirkossa
lauantaina 30.10. klo 19.30

Solistiyhdistyksen talvikauden 3 GAMBAA –sarjan kolmas konsertti ”J.S.Bachin
gambasonaatit, musiikkia Anna Magdalena Bachin nuottikirjasta” kuullaan Pyhän
Marian kirkossa lauantaina 30.10.04 klo
19:30. Bachin musiikkia esittävät gambisti
Varpu Haavisto (kuvassa), urkuri Markus
Malmgren ja luutisti Eero Palviainen. Bachin kolme suurta gambasonaattia ovat rakenteeltaan triosonaatteja, joita tavallisesti esitetään gamballa ja cembalolla, mutta konsertissa käytetty soitinyhdistelmä tuo teoksista esiin uusia puolia. Sen sijaan että niiden
solistinen virtuoosisuus korostuisi, nouseekin esiin teosten keskustelevuus, kolmen äänen käymä vuoropuhelu. Suurten polyfonisten gambasonaattien kanssa Anna Magdalena Bachin nuottikirjan pienet mestarilliset miniatyyrit käyvät omaa yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden, lapsuuden ja aikuisuuden välistä
dialogiaan.

3 GAMBAA –sarjan kuusi konserttia kuullaan Helsingissä lokakuun 2004 ja maaliskuun 2005 välillä. Sarjan esiintyjät ovat
maamme vanhan musiikin esiintyjien parhaimmistoa. Konserttisarjasta saa lisää tietoa solistiyhdistyksen sivuilta www.
solistiyhdistys.fi.

”Martino eli ja työskenteli koko
loppuelämänsä luostarissa. Hän huolehti erityisesti väärin kohdelluista intiaaneista, mustista, köyhistä, ja orjista. Hän ei murehtinut koskaan sitä,
että oli itse tullut väärin kohdelluksi,
vaan ajatteli ansainneensa jopa paljon
pahempiakin asioita omien syntiensä
vuoksi.
Liman asukkaat olivat eri mieltä.
Heidän mielestään Martino oli pikemminkin pyhimys kuin suuri syntinen…
Kerran luostarin oli vaikea maksaa
velkojaan ja se tarvitsi kovasti rahaa.

Martino tarjosi heti apuaan:
”Myykää minut. Olen vain vaivainen mulatti ja luostarin omaisuutta.”
Luostarin johtaja ei kuitenkaan ollut samaa mieltä Martinon kanssa.
”Mene heti takaisin luostariin, hän
sanoi ankarasti. Et ole myytävänä!”
…Pyhä Martino de Porres syntyi
1579 ja kuoli 3. marraskuuta 1639.
Mustat ja intiaanit alkoivat heti Martinon kuoleman jälkeen kutsua häntä
pyhäksi, mutta virallisesti paavi julisti
hänet pyhäksi vasta 1962. Martino de
Porres oli ensimmäinen värillinen
amerikkalainen pyhimys.”
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Eukaristinen vuosi

Eukaristinen vuosi alkaa

P

Eukaristisen vuoden alkaminen on näkynyt mm. kuukausittaisten pitkien adoraatioiden järjestämisenä, esim. Pyhän Henrikin katedraalissa.

60.000 på eukaristisk
kongress i Mexiko

Söndag 10 oktober tjuvstartade katolska kyrkans eukaristiska år av 60.000 katoliker på
den internationella eukaristiska kongressen i Guadalajara i
Mexiko. Påven Johannes Paulus II har beslutat att viga ett
helt år åt eukaristin eller nattvarden, som är kristendomens
grundläggande rit. Påven inleder eukaristins år med en
mässa i Peterskyrkan söndag
17 oktober, men kongressen i
Mexiko inleddes en vecka tidigare.
Kongressen inleddes på
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söndagseftermiddagen med
att 60.000 katoliker samlades
på en fotbollsstadium för att
vara med på en mässa som firades av påvens utsände den
slovakiske kardinalen Jozef
Tomko. Omkring 400 biskopar, ärkebiskopar och kardinaler från hela världen är
med på kongressen.
Redan 2003 gav påven ut
en encyklika om eukaristin
(Ecclesia de eucharistia). Han
sammanfattar den i ett kort
brev inför eukaristins år, som
presenterades i Vatikanen 8

oktober. I början av det tredje kristna årtusendet är Johannes Paulus II mån om att hjälpa alla troende att fördjupa
sitt andliga liv. Eukaristins år
följer på ett år vigt åt rosenkransbönen. Samtidigt
fortsätter han att kommentera tidegärden under sina audienser varje onsdag. I samband
med millennieskiftet konstaterade påven att alla kristna
måste sträva efter ett heligt liv
och sade att vår tid behöver
böneskolor.
VATIKANRADION

aavin nimeämä eukaristinen vuosi alkoi sunnuntaina
10. lokakuuta Eukaristisen maailmankongressin yhteydessä Meksikon Guadalajarassa. Vuosi päättyy lokakuussa 2005 järjestettävään piispainsynodiin Roomassa.

Yksi paavi Johannes Paavali II:n toiveista eukaristista vuotta varten on se, että kaikissa maailman seurakunnissa tutustuttaisiin Roomalaisen messukirjan johdantoon.
"Pyhän messun on oltava kristillisen elämän keskipiste",
pyhä isä vaatii.

Viereisellä sivulla on paavin kirjoittaman apostolisen kirjeen
päätösluku.
KATT/VIS/KATH.NET

Lukijoilta

Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään
tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä
eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Eukaristinen vuosi

O Sacrum Convivium,
in quo Christus sumitur!
(Oi pyhä ateria, jolla Kristus nautitaan!)

29. Eukaristinen vuosi syntyy kirkon ihmetyksestä suuren salaisuuden edessä. Sieluni hämmästyksellä ei ole loppua. Sen tulosta on kiertokirjeeni Ecclesia de Eucharistia. Tunnen, että 27. vuoteni Pietarin seuraajana on eräänlainen armolahja, jotta voin kutsua koko kirkkoa mietiskelemään, ylistämään ja palvomaan erityisellä tavalla tätä sanoinkuvaamatonta sakramenttia. Eukaristinen vuosi olkoon kaikille arvokas mahdollisuus tulla uudelleen tietoiseksi tästä vertaansa vailla olevasta aarteesta, jonka Kristus on luovuttanut kirkkonsa haltuun. Olkoon tämä vuosi
yllyke viettää yhä elävämpää ja rikkaampaa liturgiaa, josta rakkauden vahvistama kristillisyytemme näkyisi.
Monet aloitteet, joita paikalliskirkkojen paimenet esittävät, voidaan toteuttaa tässä valossa. Paavilliselta liturgian ja sakramenttijärjestyksen
kongregaatiolta ei varmastikaan jää puuttumaan ehdotuksia. En pyydä tekemään mitään epätavallista, vaan sitä, että kaikki aloitteet olisi valmisteltu harkitun syvällisesti. Vaikka tämän vuoden hedelmä olisi pelkästään kaikkien kristillisten yhteisöjen sunnuntaimessujen elävöityminen ja
sakramentin palvonnan lisääntyminen messujen ulkopuolella, niin tämä armovuosi olisi jo antanut tuloksen, jolla on merkitystä. Ennen kaikkea on hyvä tähdätä korkealle eikä tyytyä keskinkertaisuuksiin, koska tiedämme voivamme aina luottaa Jumalan apuun.
30. Ja te, rakkaat kanssaveljeni piispuudessa, teidän haltuunne uskon tämän vuoden varmana siitä, että otatte vastaan kutsuni koko apostolisella
palavuudella, joka teillä on.
Ja te papit, jotka joka päivä toistatte konsekraation sanat ja olette tämän käsienne kautta tapahtuvan suuren rakkauden ihmeen todistajia ja
kuuluttajia; jättäytykää tänä erityisenä vuonna armon vaikutuksen alle viettämällä joka päivä iloiten ja ensimessunne palavalla innolla pyhää
messua pysähtyen myös vapaaehtoisesti rukoukseen tabernaakkelin eteen.
Olkoon tämä vuosi armonvuosi teille, diakonit, jotka olette läheisesti osallisina Jumalan sanan toimituksessa ja alttaripalveluksessa. Myös te,
lehtorit, akoluutit ja kommuunioavustajat, pitäkää omatuntonne tietoisena lahjasta, jonka saatte osallistumalla arvokkaasti eukaristian viettoon.
Erityisesti haluan lausua sanan teille, tulevaisuuden papit: Seminaarissa eläessänne yrittäkää kokea kuinka suloista on ei vain osallistua joka
päivä pyhään messuun, vaan keskustella pitkään Jeesuksen kanssa eukaristiassa.
Ja te, sääntökuntaelämään kutsutut, jotka jo vihkiytymisellänne olette kutsutut jatkuvaan mietiskelyyn muistaen, että tabernaakkelissa Jeesus odottaa teitä luokseen, vuodattaakseen uudelleen sydämiinne kokemuksen hänen henkilökohtaisesta ystävyydestään, joka yksin voi antaa
elämällenne sen täyden merkityksen.
Ja te kaikki uskovat, löytäkää eukaristian lahja valona ja voimana jokapäiväisessä elämässänne, ottaen huomioon ammattinne ja kohtaamanne eri elämäntilanteet. Löytäkää eukaristia ennen kaikkea voidaksenne elää täyttä perhe-elämää sen koko kauneudessaan ja tehtävässään.
Lopuksi odotan teitä, nuoret, uudistaen sovitun tapaamisemme Maailman nuorisopäivillä Kölnissä. Aiheena siellä on ”Tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme (Matt. 2:2)”. Tarkoitukseni on auttaa teitä löytämään oikea tapa elää tätä eukaristista vuotta. Kohdataksenne
huntuun kätkeytyneen eukaristisen Jeesuksen tuokaa mukananne ikäänne kuuluva innostus, toivo ja rakastamisen kykynne.
31. Silmiemme edessä on esimerkki pyhistä, jotka ovat löytäneet tarvittavan ravinnon eukaristiasta kulkeakseen kohti täydellisyyttä. Kuinka
monta kertaa he ovatkaan vuodattaneet kyyneleitään liikuttuessaan kokiessaan niin suuren salaisuuden ja eläneet sanoin kuvaamattomia tunteja morsiuden iloa kaikkein pyhimmän alttarin sakramentin edessä. Auta meitä ennen kaikkea pyhä Neitsyt, jonka koko olemuksessa ruumiillistui eukaristian ajatus. ”Kirkko, pitäen Mariaa esimerkkinään on kutsuttu myös imitoimaan hänen suhdettaan kaikkein pyhimpään sakramenttiin.” Eukaristinen leipä, jonka otamme vastaan, on Pojan tahraton liha. Tänä armon vuonna, Marian avulla, kirkko löytäköön uuden
antaumuksen tehtävänsä suorittamiseen ja tunnistakoon yhä useammin eukaristiassa omat juurensa ja koko elämänsä kohokohdan.
PAAVI JOHANNES PAAVALI II
APOSTOLINEN KIRJE MANE NOBISCUM DOMINE
(JÄÄ LUOKSEMME HERRA)
7. LOKAKUUTA 2004
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Ajassa

Uusia
karmeliittamaallikoita

Syyskuun 5. p:nä antoivat Helve Trumann Tallinnasta
(vasemmalla) ja Kati Fehér Vantaalta (oikealla) ensimmäiset lupauksensa karmeliittamaallikkoina. Veli Jakob Iturralde-Mack OCD otti karmeliittasääntökunnan edustajana vastaan lupaukset Espoon karmeliittaluostarissa. Panamalaissyntyinen veli Jakob on
1.8.2004 lähtien Tukholman katolisen pappisseminaarin vararehtori. Hän on vuodesta 2001 ollut Suomenja Viron karmeliittamaallikkoryhmän hengellinen
neuvonantaja.

Maailman nuortenpäivät 2005
Nuortenpäivät huipentuvat Kölnissä 15.-21.8.2005. Osallistumisesta alustavasti kiinnostuneita pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan
kirkkoherraansa. Lisätietoja
antaa myös Suomesta lähtevän
ryhmän koordinaattori, kirkkoherra Peter Gebara SCJ, puh.
02-2314389. Katso myös verkkosivua www.wjt2005.de.
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Jäsenmaksun käyttöönotto
hiippakunnassamme

Helsingin piispan paimenkirje 26.9.2004
Rakkaat sisaret ja veljet!

Ollessani vielä pappisseminaarissa ajattelin, että raha ei ole
tärkeää kirkolle. Jumalan Sanaa
voi julistaa ilman aineellisia
välineitä niin kuin Jeesus Kristus teki. Sen jälkeen olen kuitenkin oppinut, että kirkon lähetystehtävän toteuttaminen
vaatii aineellisia perusedellytyksiä. Voidaksemme viettää liturgiaa, ennen kaikkea pyhää
messua, me tarvitsemme kirkkoja, kappeleita ja pappiloita.
Me tarvitsemme hostioita, viiniä ja kynttilöitä. Kirkkorakennuksissa tarvitaan sähköä, vettä ja lämmitystä. Emme tule toimeen ilman seurakunnan
kansliaa, jossa on puhelin, faksi, tietokone ja jäsenrekisteri.
Sitä paitsi pappimme joutuvat
ajamaan satoja kilometrejä voidakseen vierailla uskovien luona diasporassa. Tämä kaikki
maksaa. Niin kuin olette voineet lukea hiippakuntalehdestä, kyseessä eivät ole pikkusummat, sillä elämä Suomessa on
melkoisen kallista.
Mistä tämä tarvittava raha
tulee? Olemme tähän asti saaneet vähän yli puolet siitä Saksasta. Aikaisemmin saimme
osan myös Jeesuksen pyhän sydämen pappien Hollannin provinssilta. Noin kuudesosan lahjoitatte te, rakkaat katolilaiset,
kolehteina
seurakuntiinne.
Niiden avulla peitetään osittain
seurakuntien juoksevat kulut.
Toinen osa näistä juoksevista
kuluista maksetaan hiippakunnan kassasta. Runsas kolmasosa muodostuu vuokra- ja korkotuloista sekä perinnöistä, joita saamme - tosin hyvin harvoin. Tilanne on alkanut kuitenkin muuttua.
Ennen kuin siirryn siihen,
haluaisin ensin sanoa muutaman sanan pappien taloudellisesta tilanteesta. Hiippakunnassamme työskentelevät papit
ovat saaneet osan elannostaan
ulkomailta ja pienen osan seurakunnasta. Tämä on kattanut
asumisen, vaatetuksen ja ravinnon sekä vähimmäismäärän
henkilökohtaisia tarvikkeita.
Kukaan papeistamme ei saa
työstään palkkaa. Sama koskee
piispaa. Käytännössä olen tuonut kaiken, mitä minulla on,
mukanani Puolasta. Professuurini Lublinin katolisessa yliopistossa riittää henkilökohtaisten kulujeni peittämiseen.
On myös mainittava, että
Neokatekumenaalisen tien jäsenet Italiasta ovat avustaneet
hiippakuntaamme merkittävällä tavalla. He ovat rahoittaneet
suuremmaksi osaksi Oulun kir-

kon rakentamisen ja he rahoittavat täysin Redemptoris Mater
–lähetysseminaarin toiminnan.
Niin kuin jo edellä mainitsin, katetaan yhä vielä yli puolet kaikista menoista Saksasta
saaduin lahjoituksin. Valitettavasti tämä tuki vähenee pikkuhiljaa, mutta pysyvästi. Se ei johdu siitä, että avustusjärjestöt eivät enää haluaisi auttaa meitä.
He eivät vain voi tehdä sitä
niukkenevien omien resurssiensa takia. Katolilaisten määrä
Saksassa on vähenemässä, ja
sitä paitsi myös siellä on työttömyyttä ja matalapalkkaisuutta.
Siksi myös siellä kolehdeista ja
kirkollisverosta saatavat tulot
laskeneet.
On epätodennäköistä, että
Saksasta saatava apu tulevaisuudessa jälleen kasvaisi. Siksi
meidän täytyy ottaa itse kirkostamme enemmän vastuuta.
Olen vakuuttunut siitä, että
meidän on mahdollista tulla
taloudellisesti itsenäisiksi. Eiväthän katolilaiset Suomessa
ole sen köyhempiä kuin saksalaisetkaan. Meidän pitää muistaa, että Saksasta saamamme
raha ei tule pääasiassa rikkailta, vaan tavallisilta, jopa vähävaraisilta ihmisiltä.
Viimeisen vuoden aikana
talousneuvosto, pappienneuvosto, piispanneuvosto ja pastoraalineuvosto ovat käsitelleet
tätä asiaa suunnitelmallisesti.
Mikään näistä elimistä ei ole
nähnyt jäsenmaksulle realistista vaihtoehtoa. Myös tämän
maksun suuruutta on arvioitu
ja päädytty 1,5 prosenttiin katolilaisten tuloista.
Tämä maksu ei ole mikään
poikkeus kirkkojen elämässä.
Täällä Suomessa kaikki luterilaiset ja ortodoksiset kristityt
maksavat kukin seurakunnasta
riippuen lakisääteistä kirkollisveroa 1–2%. Myös muiden
kirkkojen jäsenet ovat moraalisesti velvollisia tukemaan omaa
yhteisöään samalla tavalla. Pienissä uskonnollisissa yhteisöissä tämä maksu on korkea.
Tanskassa katolilaiset maksavat jäsenmaksua 2% tuloistaan. Islannissa sitä vastoin valtio tukee kaikkia kirkkoja yhtäläisesti niistä verovaroista, jotka kaikkien kansalaisten on
maksettava. Lähes samanlainen käytäntö on Norjassa.
Ruotsissa katolisella kirkolla
on ollut vuodesta 2000 lähtien
oikeus kantaa kirkollisveroa.
Kirkollisverokäytäntö on voimassa myös esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Suomessa kirkkomme on anonut virallisesti

lupaa kirkollisveron kantamiseen, mutta valitettavasti sitä ei
ole myönnetty.
Rakkaat sisaret ja veljet! En
haluaisi tässä lainata kirkkolakia ja viidettä kirkon käskyä katekismuksesta osoittaakseni,
että jokaisella katolilaisella on
omantunnon velvollisuus tukea taloudellisesti kirkkoaan.
On kysymys kaikesta muusta
kuin rikastumisesta tai ylellisyydestä. On kysymys vähimmäismäärän turvaamisesta, jotta
kirkko voi toimia.
Tämä jäsenmaksuista saatava tulo suunnataan periaatteessa seuraavasti: Sillä katetaan
sellaisia kustannuksia, joista
seurakunnat eivät pysty itse kokonaan huolehtimaan. Lisäksi
sillä tuetaan välttämättömiä remontteja, tarvittavia toimistolaitteita sekä Katolista tiedostuskeskusta, Katekeettista keskusta, Stella Marisia, hiippakunnan kuuriaa, teologianopiskelijoidemme opintoja, lasten
kesäleirejä, niiden pappien ylläpitoa, jotka eivät kuulu mihinkään yhteisöön sekä seurakuntien autohankintoja, vain
tärkeimmät kohteet mainitakseni.
Sanomattakin on selvää,
että jäsenmaksu ei korvaa seurakuntien sunnuntaikolehtia.
Jäsenmaksun ja kolehdin tarkoitus on erilainen. Kolehti on
tarkoitettu ensisijaisesti seurakunnan jokapäiväisen elämän
ja toiminnan ylläpitämiseen.
Jäsenmaksu on puolestaan tarkoitettu sellaisten suurempien
kulujen peittämiseksi, jotka
koskevat laajemmin hiippakunnallista elämää niin kuin edellä jo mainitsin. Sillä saatavilla
tuloilla peitetään myös sellaiset
kulut, joita mikään seurakunta
ei voi yksin kantaa, kuten suuret korjaus- ja rakennustyöt.
Rakkaat sisaret ja veljet! Pyydän teitä harkitsemaan tätä tukipyyntöä vastuuntuntoisesti ja
suhtautumaan myönteisesti
hiippakuntamme eri neuvostoissa tehtyyn ehdotukseen ratkaista kirkkomme ongelmat.
Tämä ei ole laki, mutta jokaisen katolilaisen pitäisi omien
mahdollisuuksiensa mukaan
täyttää tämä velvollisuus. On
kysymys meidän kirkostamme,
teidän kirkostanne. Ilman tätä
jäsenmaksua meidän kirkkomme ei voi kehittyä eteenpäin,
vaan se alkaa taantua.
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