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Neitsyt Marian syksy

Toimitukselta

Lokakuu on perinteisesti
omistettu Neitsyt Marialle, pyhälle ruusukon kuningattarelle. Tänä vuonna tämä omistaminen voisi saada sydämissämme
vähän tavallista suuremman merkityksen, valmistaudummehan juhlavuoden kunniaksi siihen, että koko hiippakuntamme vihitään Neitsyt Marian tahrattomalle
sydämelle joulukuun 8.
päivänä.
Maria johdattaa meitä aina Poikansa luo. Niinpä lokakuu tuo tullessaan myös odotetun piispainsynodin
Roomassa. Aiheena on eukaristia, kristillisen elämän
lähde ja kohokohta. Piispainsynodiin on kutsuttu myös
neljä kiinalaista piispaa, kolme ns. patrioottisesta kirkosta ja yksi maanalaisesta kirkosta. Nähtäväksi jää, pääseekö yksikään heistä matkustamaan Roomaan. Heidän
kutsumisensa on kuitenkin selvä viesti kirkon tahdosta
voida vapaudessa palvella sielujen pelastusta myös maailman väkirikkaimmassa maassa. Nyt emme voi muuta
kuin rukoilla, että uskonnonvapautta yhä suuremmin
kunnioitettaisiin, kaikkialla.
Synodin alla pyhä isä on eri tilanteissa muistuttanut
eukaristian vieton arvokkuuden ja liturgisten normien
noudattamisen tärkeydestä. Arvailujen mukaan tämä
teema nousee esille myös piispainsynodista kumpuavissa päätöksissä. Kuinka juhlallisesti niitä sitten julistetaankin, voimme joka tapauksessa itse pyrkiä osallistumaan eukaristiaan yhä täydellisemmässä rukouksen
hengessä.
Kuulkaamme siksi tarkasti, mitä kirkko lausuu liturgian merkityksestä (KKK 1074):
“’Liturgia on huippu, jota kohti kirkon työ suuntautuu ja samalla lähde, josta kaikki sen voima pulppuaa’.
Se on siis paras paikka Jumalan kansalle saada katekeesia, uskon opetusta. ‘Katekeesi liittyy olemukseltaan
kaikkeen liturgiseen ja sakramentaaliseen toimintaan,
sillä juuri sakramenteissa ja varsinkin eukaristiassa Jeesus Kristus vaikuttaa koko persoonallaan ihmisten
muuttumiseksi.’”
Osallistukaamme siis entistä tietoisempina kirkon liturgiaan ja syventykäämme uskossamme myös kirkon
rakastaman “pienoisevankeliumin”, Neitsyt Marian
ruusukon avulla. Ottakaamme mallia Jumalanäidin antaumuksesta, rakkaudesta ja itsensä kieltämisestä.
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Uskontojen johtajat
kohtasivat

Vuonna 2001 Yhdysvaltoja
koetelleiden terrori-iskujen
jälkeen Suomessa perustettu
uskontojen johtajien tapaaminen järjestettiin maanantaina
5.9. Helsingin piispan Józef
Wróbelin SCJ isännöimänä.
Muut osallistujat olivat
(kuvassa vasemmalta) Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisön) puheenjohtaja
Okan Daher, Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Jan Edström, Suomen
Islamilaisen Yhdyskunnan
imaami Khodr Chehab, Suo-

men ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma, piispa
Wróbel sekä isä Teemu Sippo
SCJ.
Kuvasta puuttuu kokoukseen osallistunut Helsingin
juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Gideon Bolotowsky. Tapaamisessa käsiteltiin eroavaisuuksia eri uskontojen sisällä sekä ajankohtaista kehitystä rauhaa ja sovintoa
silmällä pitäen.
KATT

Piispa Arborelius
piispainkokouksen
puheenjohtajaksi

Pohjoismaiden piispainkokous valitsi syyskuussa Reykjavikissa uuden johtotroikan. Valinta oli tullut aiheelliseksi,
kun piispainkokousta piispa
Verschurenin jälkeen johtanut Oslon piispa Gerhard
Schwenzer SSCC jää ennenaikaiselle eläkkeelle.

Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Tukholman piispa
Anders Arborelius OCD, varapuheenjohtajaksi Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon ja työvaliokunnan kolmanneksi jäseneksi trondheimin piispa-prelaatti Georg
Müller SSCC.
KATT

Ledaren för den traditionalistiska rörelse som grundades
av ärkebiskop Lefebvre och
har svårigheter att erkänna det
andra vatikankonciliets beslut
togs emot av påven 29 augusti och vill nå fram till full gemenskap med påven stegvis.
Det sade Vatikanens presstalesman Joaquín Navarro-Valls
efter att påven på måndagen
tog emot ledaren för Den helige Pius X:s sällskap (SSPX).
Navarro-Valls sade i ett
kort meddelande vid middagstid på måndagen att påven
hade tagit emot biskop Ber-

nard Fellay på dennes begäran. Fellay efterträdde den
franske ärkebiskopen Marcel
Lefebvre, som exkommunicerades när han vigde nya biskopar utan påvens tillåtelse
1988.
Med på mötet var också
kardinal Darío Castrillón
Hoyos, som är ordförande för
den påvliga kommissionen
“Ecclesia Dei” som har hand
om kontakterna med traditionalister.
“Mötet ägde rum i en
anda av kärlek till kyrkan och
längtan efter att nå fram till

Uutisia

Viro sai oman piispan
Kertomus piispaksivihkimisen tunnelmista.
10. syyskuuta oli Tallinnassa
poikkeuksellisen aurinkoinen
päivä. Viron katolilaisilla oli
juhlapäivä: “Isä Philippe” eli
monsignore Philippe Jourdan vihittiin piispaksi, itse
asiassa maan ensimmäiseksi
katoliseksi piispaksi toisen
maailmansodan jälkeen ja toiseksi piispaksi yli 500
vuodeen.Se oli todellinen
lahja paavi Johannes Paavali
II:lta Virolle, koska isä Philippe oli yksi viimeisistä piispoja, joita hän nimitti. Tämä oli
tapahtunut 23.3.2005 – vain
10 päivää ennen hänen kuolemaansa.
Paavi vieraili Tallinnassa
juuri 10. syyskuuta 1993, ja
sen vierailun 12. vuosipäivän
kunniaksi piispaksivihkiminen tapahtui juuri samassa
päivänä. Aurinkoa riitti kaikkialle, erityisesti ihmisteen sydämiin!
Vihkimisseremonia ja pyhä messu vietettiin Oleviste
kirkossa Tallinnassa. Oleviste
kirkko kuuluu luterilaisille,
mutta vieraita oli odottettavissa niin paljon, että oma
Pyhien Pietarin ja Paavalin katedraali olisi ollut liian pieni.
Päävihkijä oli Baltian maiden apostolinen nuntius, arkkipiispa Peter Zurbriggen, ja
kanssavihkijöinä
toimivat
Moskovan arkkipiispa Tadeusz Kondrusiewicz sekä
Opus Dein prelaatti Javier
Echevarría. Paikalla olivat
myös mm. Riian arkkipiispa,
kardinaali Janis Pujats, sekä
Helsingin
hiippakunnan
edustajana mons. Marino

Trevisini. Helsingin piispa ei
päässyt paikalle Pohjoismaiden piispainkokouksen ollessa kokoontuneena Reykjavikissa.
Vihkimyksen hetket olivat
erittäin koskettavia: Tuntui
siltä, että Pyhä Henki oli selvästi näkyvillä kaikkien silmissä ja sydämissä ja että kaikki
rakastivat vipittömästi uutta
piispaa ja toinen toisiaan.
Piispa Philippestä välittyi kaikille niin uskomattoman paljon rakkautta, että sitä ei ole
mahdollista kuvailla edes parhailla sanoilla. Tämä oli todellinen lahja Viron katolilaisille ja myös kaikille niille,
jotka osallistuivat tilaisuuteen.
Iltapäivällä klo 16 piispa
Jourdan otti haltuunsa Pyhien Pietarin ja Paavalin kated-

raalin. Suuri ihmisjoukko
odotti häntä jo kirkon edessä
ja otti hänet vastaan aplodeilla. Tilaisuuden lopuksi kaikki
saivat kunnioittaa piispaa ja
suudella häneen sormustaan!
Koko ajan soivat kirkonkellot
ja lopulta oli kirkon pihalla
ilotulitus! Sen jälkeen alkoi
juhlatilaisuus dominikaaniluostarin pihalla. Oli suuri
ilo nähdä, että myös uuden
piispan vanhemmat olivat paikalla.
Piispa Philippe Jourdan
syntyi 30.8.1960 Ranskassa.
Hänet on vihitty papiksi elokuussa 1988, ja Opus Dein
jäsen hän on vuodesta 1980.
Hän tuli Viroon vuona
1996, ja jo vähän ajan päästä
hän osasi sujuvasti puhua paikallista kieltä. Hän on vilpittömyydellään, arvokkuudellaan ja rakkaudellaan ollut esimerkkinä meille kaikille ja
opettanut myös meitä paljon
enemmän rakastamaan Kristusta, katolista kirkkoa ja perheitämme ja lähimmäisiämme. Häneen kauttaan olemme
oppineet yhä enemmän, kuinka suuri ilo on olla kristitty ja
katolilainen.
Toivoisin, että monet ihmiset saivat kosketukseen tästä juhlapäivästä ja että sen aurinko ja loisto pysyisivät mahdollisemman kauan kaikkien
sydämissä!

MARI JÄRVI

Traditionalistledare togs
emot av påven

fulländad gemenskap”, sade
Navarro-Valls.
“Alla var medvetna om
svårigheterna men visade vilja
på att gå framåt steg för steg
inom en rimlig tid”, tillade
han.
KATT/VATIKANRADION

Katekismuksen
hankkiminen

Katolisen kirkon katekismuksen voi ostaa seurakunnista ja Katolisesta tiedotuskeskuksesta edulliseen 45 euron hintaan. Tiedotuskeskuksesta sitä
voi myös tilata postiennakolla omaan lähipostiin
53 eurolla.
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Uutisia
Opus Dein
prelaatti kävi
Suomessa

Opus Dein prelaatti, piispa
Javier Echevarría vieraili Suomessa Tallinnan piispanvihkimyksen yhteydessä syyskuun
alkupuolella. Piispa Echevarría tapasi useita kertoja myös
suomalaisia ja Suomessa asuvia Opus Dein jäseniä sekä
prelatuurin ystäviä, joita Helsingissä järjestetyssä yleisötilaisuudessa oli paikalla toista
sataa. Hän rohkaisi kaikkia
kuulijoitaan
syventämään
suhdettaan eukaristiaan ja
luottamaan yhä enemmän rukouksen voimaan.

KATT

Axel Carlberg
palasi Ruotsiin

Studium Catholicumissa toiminut isä Axel Carlberg OP
on palannut Ruotsiin eikä
enää toimi Helsingin hiippakunnassa.
KATT

LASTENKERHO
4–6 -vuotiaille

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta,
lastentarhan tilat,
Puistokatu 1a.

11.9.05 su klo 10.30
9.10.05 su klo 10.30
13.11.05 su klo 10.30
11.12.05 su klo 10.30
6.1.06 su klo 10.30
12.2.06 su klo 10.30
12.3.06 su klo 10.30
9.4.06 su klo 10.30
14.5.06 su klo 10.30
Tervetuloa!
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Påven hälsade exorcister och
invigde staty av helige
Josemaría Escrivá

I strålande sol och hög klar
luft inledde påven Benedikt
XVI sin sedvanliga allmänna
audiens på Petersplatsen vid
tiotiden på onsdagen den
14.9. Han hade flugit in i helikopter från sitt sommarresidens i Castel Gandolfo strax
sydöst om Rom för att träffa
de många grupper från hela
världen som ville träffa
honom.
Påven stannar i Castel
Gandolfo ett tag till medan
Vatikanens hantverkare renoverar påvelägenheten i påvepalatset till höger om Petersplatsen, som inte har renoverats
ordentligt sedan Johannes
Paulus II valdes 1978.
Påven hälsade på de många grupperna på franska, tyska, slovakiska, slovenska, kroatiska, tjeckiska och polska.
På engelska hälsade han på
grupper från England, Irland,
Skottland, Indien, Indonesien, Japan, Puerto Rico och
USA, och på spanska på besökare från Spanien, Argentina, Chile, Panamá och México.
Han passade också på att
hälsa på 180 deltagare i en
kongress för italienska exorcister.
"Jag uppmuntrar dem att
fortsätta med denna viktiga
tjänst för kyrkan med stöd
och hoppas att de får stöd av
biskoparnas översyn och den
kristna gemenskapens ständiga bön", sade han.
Till sist påminde helige fadern om att den katolska kyr-

kan den 14 september firar
det heliga korsets upphöjelse.
"Jag hoppas att ni alltid
skall finna tröst och stöd i
denna symbol för räddningen, som kan hjälpa er att
övervinna alla hinder i vardagen", sade han, och avslutade
audiensen med att sjunga Fader vår på latin tillsammans
med de församlade.
Efter audiensen välsignade
påven en staty av Opus Deis
grundare som skall placeras i
en av nischerna i Peterskyrkans fasad. Lekmannarörelsen
Opus Dei grundades av Josemaría Escrivà, som helgonförklarades av förre påven Johannes Paulus II. Händelsen
markerades med påvens välsignelse och tal av Peterskyrkans
ärkepräst kardinal Francesco
Marchisano och Opus Deis
ledare Javier Echevarría. Ceremonin ägde rum inne i Vatikanen och statyn placeras i
en nisch på Peterskyrkans
vänstra sida som bara syns
från Vatikanträdgårdarna. De
senaste åren har flera andra
helgonstatyer placerats i de
väldiga tomma nischerna i Peterskyrkans yttervägg. En av
dem föreställer den heliga Birgitta.
Också under denna allmänna audiens fortsatte
påven den rad av meditationer över psaltarpsalmer och
bibeltexter i tidegärden som
inleddes av Johannes Paulus
II för fyra år sedan i en kampanj för ett fördjupat böneliv.
KATT/VATIKANRADION

In memoriam

Sisar Marie Henrik (BrittMarie Aminoff), syntynyt
3.5.1912, kuoli 6.9. 2005.
Hän tutustui kirkkoon Viipurissa Pyhän Hyacintuksen kirkossa ja otettiin kirkkoon toukokuussa 1933.
Kesällä 1947 hän lähti Belgiaan, jossa hän meni augustinolaiskuorisisarten
novisiaattiin. 8.9.1949 hän
antoi ensimmäiset luostarilupaukset. Hän työskenteli
useassa sisarkunnan luostarissa Belgiassa, kunnes hän
1969 siirtyi sisarkunnan
luostariin St. Leonards-onSea nimiselle paikkakunnalle Englannin kanaalin
rannalla. Siellä hän vietti
loppuikänsä.
KATT

EKUMEENINEN
MUISTOJEN ILTA

Muistatko vielä Espoon Ekumeenisen keskuksen alkuaikoja? Sen rakentamista, Myllyjärven
isiä, liturgiaa, toimintaa, Suria ja pöllöä? Entä
myöhempiä vaiheita?
Tule muistojen iltaan! Sana on vapaa. Tuo valokuvasi, diasi, kaitafilmisi! Järjestäjinä toimivat keskuksen koordinaattori yhteistyössä Ekumeenisen keskuksen ystävät r.y.:n kanssa.

Aika: lauantaina 22.10.2005, klo 18.30-21.30
Paikka: Kaisankoti, Bodomintie 37 (PohjoisEspoo, bussi nro 86)
Tarjoilu: 4,50 e

Ilmoittautuminen 6.10. mennessä Airi Vennille, puh. 050-5265722 (tekstiviesti tai puhelu).
OPEN STUDY CIRCLE IN ENGLISH

Knowing God

A collective reading of St Thomas Aquinas'
masterpiece, Summa Theologiae.
Second year: God (Ia, Q. 2, a.1)

Encounters led by Fr Antoine Lévy OP, DD,
twice a month, Saturdays at 14.00 p.m.,
starting October 1st
at the Studium Catholicum.
Studium Catholicum,
Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki.
Tel: 09- 612 06 711
E-mail: kirjasto@studium.fi
WELCOME!

Oremus
Rukouksen
apostolaatti

Autuaan Neitsyt Marian 15 lupausta
pyhää ruusukkoa uskollisesti
rukoileville kristityille

Me rukoilemme ...

Syyskuu

Tradition mukaan Neitsyt Maria antoi nämä lupaukset pyhälle Dominicukselle ja dominikaaniveli Alain de la Rochelle. Pelastuminen riippuu viime kädessä aina omasta vastauksestamme Jumalalta saamaamme armoon. Katolisen kirkon
katekismuksen mukaan armo on ”suosio, ansaitsematon
apu, jonka Jumala antaa meille, jotta vastaisimme hänen
kutsuunsa ja tulisimme Jumalan lapsiksi, hänen adoptoimikseen lapsiksi, osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja ikuisesta
elämästä” (KKK 1996). ”Jumalan vapaa aloite vaatii ihmiseltä vapaan vastauksen” (KKK 2002). ”Koska armo on yliluonnollinen, se ei ole kokemuksemme tavoitettavissa,
vaan se on tunnistettavissa yksin uskolla. Emme voi siis jättäytyä tunteidemme tai tekojemme varaan todetaksemme niiden perusteella olevamme vanhurskautettuja ja pelastettuja”
(KKK 2005).
1. Kaikille minun ruusukkoani hartaasti rukoileville
lupaan erityisen suojelukseni ja suuria armoja.
2. Ne, jotka ovat kestäviä ruusukkoni rukoilemisessa,
saavat jonkin erityisen armon.
3. Ruusukko on hyvin voimakas ase helvettiä vastaan.
Se tuhoaa paheet, päästää synnistä ja karkottaa
harhaopit.
4. Ruusukko saa hyveet ja hyvät työt kukoistamaan
sekä hankkii sieluille runsaasti jumalallisia armoja.
Se tempaa ihmisten sydämet pois rakastamasta
maailmaa ja sen turhuuksia ja nostaa ne
kaipaamaan ikuisia asioita. Kunpa sielut
pyhittäisivät itsensä tällä tavalla.
5. Ruusukon kautta itsensä minun käsiini luottavat
eivät joudu hukkaan.
6. Kukaan, joka rukoilee ruusukkoani mietiskellen
hartaasti sen salaisuuksia, ei koskaan jää epäonnen
taakan alle. Hänen osakseen ei tule Jumalan viha
eikä hän joudu kadotukseen kuolemalla
valmistautumattomana. Syntinen kohtaa
kääntymyksen, vanhurskas kestää armossa ja saa
palkakseen iankaikkisen elämän.
7. Ruusukkooni aidosti kiintyneet eivät kuole ilman
kirkon sakramentteja.
8. Uskollisesti ruusukkoani rukoilevat saavat elämänsä
aikana ja kuollessaan Jumalan valon ja hänen
armojensa runsauden; he pääsevät osallisiksi
autuaiden ansioista.
9. Toimitan viipymättä pois kiirastulesta ruusukkooni
kiintyneet sielut.
10. Minun ruusukkoni tosi lapset saavat nauttia
taivaassa suurta kunniaa.
11. Mitä pyydät ruusukkoni kautta, sen myös saat.
12. Ruusukkoni hartauden levittäjille lupaan apua
kaikissa heidän tarpeissaan.
13. Pojaltani olen saanut lupauksen, että koko taivaan
joukko toimii kaikkien Pyhän Ruusukon killan
jäsenten esirukoilijoina niin elämässä kuin
kuolemassakin.
14. Ruusukkoani uskollisesti rukoilevat ovat minun
rakkaita lapsiani, Jeesuksen Kristuksen veljiä ja
sisaria.
15. Kiintymys ruusukkooni on erityinen merkki siitä,
että henkilö on ennalta määrätty taivaaseen.

Että kaikkien maiden hallitukset kunnioittaisivat oikeutta uskonnonvapauteen.
Että kristillinen julistus nuorissa kirkoissa auttaisi säilyttämään myös kansallista kulttuuria.

Lokakuu

Että kristityt eivät antaisi maallistuneen yhteiskunnan masentaa itseään, vaan todistaisivat
luottavaisesti uskostaan ja toivostaan.
Että kaikki kristityt antaisivat
uskollisesti tukensa rukouksin ja
lahjoin lähetystyölle.

Böneapostolatet
Vi ber ...

September

Att rätten till religionsfrihet blir
respekterad av alla länders regeringar.
Att den kristna förkunnelsen
i de unga kyrkorna också verkar
för bevarandet av den nationella kulturen.

Oktober

Att de kristna inte låter sig
nedslås av angrepp från det sekulariserade samhället utan
med förtröstan vittnar om sin
tro och sitt hopp.
Att alla kristna troget ger sitt
stöd åt arbetet för missionen
både med förböner och gåvor.

Sunnuntait ja juhlapyhät
25.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)
1L Hes. 18:25–28
Ps. 25: 4–5, 6–7, 8–9. Ks 6a
2L Fil. 2:1–11 tai 2:1–5
Ev. Matt. 21:28–32

2.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 5:1–7
Ps. 80: 9+12, 13–14, 15–16, 19–20. Ks Jes. 5:7a
2L Fil. 4:6–9
Ev. Matt. 21:33–43

9.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 25:6–10a
Ps. 23:1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 6cd
2L Fil. 4: 12–14, 19–20
Ev. Matt. 22:1–14 tai Matt. 22:1–10
16.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 45:1,4–6
Ps. 96: 1+3,4–5,7–8,9–10ac. Ks 7b
2L 1 Tess. 1:1–5b
Ev. Matt. 22:15–21

Rakkaus on hyveiden kuningatar.
Niin
kuin nauha pitää helmiä yhdessä, niin pitää rakkauskin
hyveet yhdessä.
Jos nauha katkeaa, helmet
putoavat. Jos
rakkaus vähenee, häviävät
hyveet.
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Pyhimys

Fatiman loppuselostus

Den helige
Isidor av Sevilla

Isidor av Sevilla föddes omkring är 560 i Cartagena i Spanien som son till ståthållaren Severinus. På hans tid behärskades Spanien av de arianska visigoterna (=västgoterna), som
förtryckte den katolska kyrkan var de kom åt.
Hans äldre broder Leander, som var ärkebiskop av Sevilla, förde en seg kamp för trons renhet och kyrkans rättigheter. Isidor växte upp hos sin bror och lärde sig där huru
viktigt det var att i diskussioner kunna stöda sina uttalanden på citat från Bibeln och från kyrkofäderna. Hän blev på
detta sätt småningom en av landets lärdaste män, så lärd att
folk kom för att titta på honom av ren nyfikenhet. Till sist
blev han led på det hela och gick i kloster för att få ro. Men
det hjälpte ej honom i längden. När hans bror dog omkring år 600 fordrade folket Isidor till biskop. Även om
hans bror gjort mycket för kyrkan återstod det ännu tillräckligt med uppgifter.
Som främsta stod utbildning och uppfostran av prästerskapet, för att dessa skulle bli lämpliga verktyg i Guds hand
för folkets uppfostran. De två synoderna i Sevilla och Toledo år 633 som behandlade dessa problem, var hans verk.
För att hjälpa prästerskapet åstadkom han ett stort uppslagsverk, Etymologiae = etymologierna, vilket förblev enastående och grundläggande under flere århundraden. I det
behandlade han hela det dåvarande mänskliga vetandet:
grammatik, retorik(=vältalighet),matematik, musik, astronomi, medicin, filosofi, juridik, agrikultur, zoologi, arkitektur, teater, krigskonst, skeppsbyggnadskonst och naturligtvis alla former av teologi. Gentemot detta universalverk
verkar sedan alla hans övriga böcker : världskrönikan, goternas, vandalernas och suevernas historia, hans teologiska
Sentensbok, hans munkregel och hans liturgiska skrifter
närmast små och obetydliga.
Pä dödsbädden fördelade han sin egendom bland de fattiga och rev sönder alla gäldbrev som han hade i sin ägo.
Morgonen den fjärde april år 636 lät han bära sig till kyrkan, biktade sig och mottog kommunionen, medan folket
grät och klagade omkring honom. Till sist gav han dem alla
sin biskopliga välsignelse. Stödd av två diakoner dog han
knäböjande på altartrappsteget.
MÄRTA AMINOFF
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Kolmannessa ilmestyksessä
(heinäkuun 13. päivänä 1917)
Pyhä Neitsyt uskoi Lucialle
kaksi asiaa, jotka oli toistaiseksi pidettävä salassa. Ensimmäinen koski lapsia itseänsä,
toinen muita ihmisiä.
Jälkimmäisestä salaisuudesta Lucia ilmaisi 25 vuotta
myöhemmin kaksi osaa, kolmannen vielä jäädessä kätköön (*).
Lapset näkivät pyhän Neitsyen levittävän kätensä, ja niistä vuotavat valonsäteet näyttivät tunkeutuvan maan sisään.
He näkivät suuren tulisen järven, jossa kiemurteli mustia
korventuneita olentoja, pahoja henkiä ja ihmisten sieluja. Ne muistuttivat hehkuvia
kekäleitä, nousivat liekkien
mukana ylös ja vaipuivat alas
kuin suuret tulipalon kipunat. Tuomitut valittivat päästäen hirveitä tuskan ja epätoivon huutoja, niin että lapset
vapisivat pelosta. (Tässä kohdassa Lucialta pääsi tuskan
huudahdus, jonka läsnä olleet kuulivat). Pahat henget
olivat outojen, iljettävien petoeläinten näköisiä ja läpikuultavia kuin hehkuvat hiilet.
Näky kesti silmänräpäyksen. Lapset olivat taivaalliselle Rouvalle kiitolliset, että
hän oli sitä ennen luvannut
heille taivaan, muuten he olisivat kauhusta menehtyneet.
Lempeänä ja murheellisena Pyhä Neitsyt ilmoitti lapsille tulevia:
"Olette nähneet helvetin,
johon syntisparat kulkevat.
Heitä pelastaakseen Herra tahtoo, että maailmassa aletaan
kunnioittaa minun Perisynnitöntä Sydäntäni. Jos tehdään
se, minkä minä teille sanon,
pelastuu moni sielu ja saadaan
rauha. Sota lähestyy loppuaan (oli vuosi 1917); mutta
jos ei lakata Herraa loukkaamasta, ei kulu pitkää aikaa,
ennen kuin alkaa toinen, edellistä pahempi sota; se tapahtuu seuraavan paavin (Pius XI)
aikana.
Kun jonakin yönä näette
oudon valon (1), niin tietäkää, että se on Jumalan merkki, joka ilmoittaa maailman
saavan ansaitsemansa rangaistuksen: tulee sota ja nälkä
sekä Kirkolle ja Pyhälle isälle
vaino… Sen estämiseksi minä
haluan, että maailma vihitään
minun Perisynnittömälle Sydämelleni, sekä että kunkin
kuukauden ensimmäisenä
lauantaina käydään sovituskommuuniolla. Jos minun
pyyntöni täytetään, saadaan
Venäjälle kääntymys ja maail-

maan rauha. Ellei, silloin saa
vallan uskonvastainen kiihotustyö, joka levittää kaikkialle
valhettaan ja vainoaa Kirkkoa.
Hyviä ihmisiä surmataan joukoittain, Pyhä Isä joutuu paljon kärsimään, monet kansat
tuhotaan… Mutta lopulta
minun Perisynnitön Sydämeni perii voiton."
Portugalille luvattiin uskon säilyminen. Salaisuutta ei
saanut silloin ilmaista muille
kuin Franciscolle.
Hieman
myöhemmin:
"Ruusukkorukouksessanne lisätkää joka salaisuuden loppuun: Oi Jeesukseni
anna meille anteeksi syntimme, vapahda meidät helvetin tulesta ja vie kaikki sielut taivaaseen, varsinkin ne,
jotka sinun laupeuttasi eniten
tarvitsevat."
Kuten Pyhä Neitsyt oli luvannut, pääsivät Francisco ja
Jacinta pian taivaaseen: Joulukuun 23. päivänä 1918 Marton perhe isää lukuun ottamatta sairastui espanjantautiin. Serkku Lucia Santos
vietti kaiken vapaan aikansa
heidän vuoteensa ääressä.
Lapset harjoittivat rukousta
ja itsensä kieltämistä, minkä
jaksoivat. Joskus kun he tunsivat voivansa paremmin, he
kävelivät Cova da Iriaankin.
Helmikuun lopulla Franciscon tila huononi, ja hänet vietiin sairaalaan. Huhtikuun 2.
päivänä hänen luokseen kutsuttiin kirkkoherra Don Marques Ferreira. Francisco ei ol-

lut vielä käynyt ensikommuuniolla. Hän suoritti rippinsä,
ja seuraavana aamuna kirkkoherra toi hänelle Pyhimmän
Sakramentin. Sairas tahtoi
nousta vuoteesta istumaan,
muua sitä ei hänen heikkoutensa vuoksi sallittu. Äiti, sisar ja Lucia olivat läsnä, kummitätikin tuli. Onnellisena
poika sanoi: "Nyt menen paratiisiin, siellä rukoilen Jeesusta ja Pyhää Neitsyttä noutamaan sinne pian teidätkin."
Päivän lopulla tytöt sanoivat
jäähyväisiksi: "Jumalan haltuun, Francisco. Jos tänä
yönä menet taivaaseen, älä
unohda meitä." - "En unohda." - "Siis näkemiin taivaassa."
Seuraava päivä, huhtikuun
neljäs, oli perjantai. Kuuden
aikaan aamulla kuoleva sanoi:
"Katso äiti, tuota kaunista valoa tuolla ovella… Nyt sitä ei
näy."
Suloinen hymy kirkasti
lapsen kasvot, ja hiljaa, huokaisematta, hän nukahti. Hän
ei ollut yhtätoista täyttänyt.
Fatiman ihmeet -sarja ilmestyi Uskon Sanoma -lehdissä 3-4/ 1953-5-6/1955.
(1) Vuoden 1939 tammikuun revontulet, jotka näkyivät etelämaihin asti.
(*) Kirkko paljasti salaisuuden kolmannen osan viimein
riemuvuonna 2000.

Paimenelta

CORPUS CHRISTI

Kristuksen ruumiin ja veren juhlaa vietettiin kesän
aluksi 29.5. Pyhän Henrikin katedraalissa erityisen juhlallisesti jo toista
kertaa. Juhlallista messua
seurasi kaunis sakramenttikulkue. Kuvassa piispan
ympärillä kulkueeseen
osallistuneita Kaikkeinpyhimmän sakramentin
killan jäseniä ja Pyhän
Haudan ritareita sekä
messupalvelijoita.

“Jeesus Kristus on asettanut eukaristian sakramentin ollakseen meidän
kanssamme ja meitä varten. Hän ei
lahjoita kommuuniossa meille vain
jotakin asiaa. Hän lahjoittaa meille
ruumiinsa ja verensä. Mitään suurempaa lahjaa ei voi olla.” Piispan
saarnasta.

Rakkaat sisaret ja veljet!

Tänä vuonna mielenkiintomme on keskittynyt hiippakunnassamme vietettävään kaksoisjuhlaan: kirkko on ollut
Suomessa 850 vuotta ja hiippakuntamme perustamisesta
on kulunut 50 vuotta. Emme
saa silti unohtaa, että katolinen kirkko viettää maailmanlaajuisesti eukaristian vuotta.
Sen avulla edesmennyt paavi
Johannes Paavali II kutsui
meitä mietiskelemään eukaristiaa, jotta ymmärtäisimme ja
arvostaisimme tätä lahjaa
enemmän. Tämän päivän
Kristuksen ruumiin ja veren
juhla on erityinen tilaisuus
miettiä yhdessä eukaristian
salaisuutta.
Ennen kaikkea joku saattaa kysyä, miksi eukaristia on
jälleen kirkkovuoden pääteema. Johannes Paavali II antoi
itse vastauksen eukaristiaa
koskevassa kiertokirjeessään
Ecclesia de Eucharistia. Eukaristia on Jumalan vastaus ihmisen tarpeisiin, erityisesti
sellaisen ihmisen, joka elää
epäuskon ja maallistumisen
aikana ja joka siksi saattaa
menettää identiteettinsä kristittynä. Eukaristia on voiman
lähde uskosta elämiseen.
Mutta mitä eukaristia on
ja miksi sillä on niin suuri vaikutus? Vastaus löytyy eukaristian olemuksesta. Johannes
Paavali II kirjoitti kiertokirjeessään: "Eukaristia, siis Jeesuksen pelastava läsnäolo uskovien yhteisössä ja sen hengellinen ravinto, on arvokkainta, mitä kirkolla on sen

vaeltaessa tiellä halki historian." (Nro 9)
Eukaristian voima on itse
Jeesus Kristus. Viimeisellä
aterialla hän otti käsiinsä leivän, kiitti, mursi ja antoi sen
opetuslapsilleen sekä lausui
sanat, jotka jokainen pappi
lausuu pyhässä messussa konsekraation aikana sakramentaalista kaavaa seuraten: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." Sitten hän
otti maljan, kiitti Jumalaa ja
antoi sen opetuslapsilleen
lausuen sanat, jotka pappi
myös toistaa pyhässä messussa: "Juokaa tästä te kaikki;
tämä on minun vereni, liiton
veri, joka kaikkien puolesta
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi". (Matt. 26:2628)
Kuvaus siitä, mitä viimeisellä aterialla tapahtui, sisältää
hyvin tärkeän totuuden. Jeesus otti aterialla käsiinsä leivän ja viinimaljan. Mutta hän
ei ojentanut opetuslapsilleen
leipää ja viiniä, vaan niin kuin
hän aivan selvästi sanoi,
oman "ruumiinsa ja verensä".
Hän siis itse muuttaa leivän
ruumikseen ja viinin verekseen.
Hän ei ollut lausunut tätä
totuutta muuttumisesta ainoastaan tuona ateriahetkenä.
Hän oli jo aikaisemmin viitannut opetuksessaan selvästi tähän salaisuuteen, muun muassa opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Siellä
hän sanoi kuulijoilleen:
"Minä olen tämä elävä leipä,
joka on tullut alas taivaasta,
ja se, joka syö tätä leipää, elää

ikuisesti. Leipä, jonka minä
annan, on minun ruumiini.
Minä annan sen, jotta maailma saisi elää. […] Totisesti,
totisesti, ellette syö Ihmisen
Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani
ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. […] Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä
pysyn hänessä." (Joh. 6:51-56)
Pappi toistaa pyhässä messussa sakramentaalisella tavalla ne samat sanat, jotka Jeesus
Kristus viimeisellä aterialla
lausui. Tämä korostaa sitä,
että alttarilla tapahtuu sama
tapahtuma kuin viimeisellä
aterialla. Alttarille tuodaan
leipä ja viini. Sen jälkeen, kun
pappi Jeesuksen Kristuksen
nimessä lausuu muuttumiseen liittyvät sanat, ei leipä ole
enää leipää eikä viini viiniä.
Leipä muuttuu Kristuksen
ruumiiksi ja viini Kristuksen
vereksi.
Tosin me näemme silmillämme edelleen leipää ja viiniä, koska me voimme nähdä
vain aineelliset asiat. Kuitenkin näissä muodoissa on todellisesti ruumis ja veri (KKK
1374). Annan - tosin aika epätäydellisen - esimerkin: Me
voimme nähdä omin silmin
sähköjohdon. Sähköä, joka
johdossa virtaa me emme voi
nähdä, mutta me tiedämme,
että se on todellisesti siinä ja
että se sisältää paljon energiaa. Teologia nimittää tätä
muuttumista leivästä Kristuksen ruumiiksi ja viinistä Kristuksen vereksi transsubstanti-

aatioksi, siis leivän ja viinin
olemuksen muuttumiseksi
(KKK 1376).
Kun leipä ja viini ovat todellisesti muuttuneet Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, ne
eivät ole Kristuksen ruumis ja
veri näissä muodoissa vain
pyhän messun tai kommuunion aikana, vaan niin kauan,
kuin nämä muodot ovat olemassa. Siksi me säilytämme
pyhitetyt leivät myös pyhän
messun jälkeen tabernaakkelissa. Me palvomme niitä ja
kannamme niitä juhlakulkueissa, koska Jeesus Kristus itse
on niissä. Me emme palvo leipää, vaan Jeesuksen Kristuksen todellista läsnäoloa.
Eukaristia on uskomme
suuri salaisuus. Mutta juuri
niin suuri on myös Jumalan
rakkaus meitä kohtaan. Jeesus
Kristus on asettanut eukaristian sakramentin ollakseen
meidän kanssamme ja meitä
varten. Hän ei lahjoita kommuuniossa meille vain jotakin
asiaa. Hän lahjoittaa meille
ruumiinsa ja verensä. Mitään
suurempaa lahjaa ei voi olla.
Jumala itse antaa itsensä meille niin käsin kosketeltavalla ja
todellisella tavalla. Siksi meitä kutsutaankin usein käymään kommuuniolla. Siinä
Jumala antaa meille voimaa
elää uskoen häneen ja vastustamaan paholaisen kiusauksia. Katekismuksessa kirjoitetaan: "Meissä virittämänsä
rakkauden kautta eukaristia
varjelee meidät vastaisilta
kuolemansynneiltä." (KKK
1395)

Velvollisuutemme on ottaa pyhä kommuunio vastaan
sille kuuluvalla arvolla, siis
suurella kunnioituksella ja
puhtaalla sydämellä. Pyhä
Paavali kirjoittaa: "Joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää
ja juo Herran maljasta, tekee
syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään [ennen kuin syö
tätä leipää ja juo tästä maljasta] (1. Kor. 11:2729).
Katekismus lisää myös: "
Sen, joka tietää tehneensä raskaan synnin, on otettava ennen kommuuniota vastaan
parannuksen sakramentti."
(KKK 1385).
Rakkaat sisaret ja veljet!
Meillä voi olla eukaristia vain
silloin, kun meillä on pappeja, joka viettävät sitä. Haluan
kutsua teitä kaikkia juuri tänä
eukaristian vuotena ja varsinkin tänään rukoilemaan, että
saisimme hengellisiä kutsumuksia. Kirkossa on kaikesta
huolimatta paljon pappiskutsumuksia. Toisaalta uskovien
ja seurakuntien lukumäärä
kasvaa. Sen takia tarvitaan
uusia ja hyviä pappeja. Tämä
koskee myös meidän hiippakuntaamme. Rukoilkaamme
siis pappiskutsumusten puolesta kirkolle ja hiippakunnallemme. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

Saarna Pyhän Henrikin katedraalissa Corpus Christi juhlassa 29.5.2005.
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su
ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke 17.30
ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. 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.
La 18.00 aattomessu, Su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; 11.30 messu (1.
su ruotsiksi; 2. su englanniksi; 3. su suomeksi/vietnamiksi, 4. su englanniksi, 5. su
saksaksi), kirkkokahvit; 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, to, pe 18.00 iltamessu; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous tai vesper. To ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00 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 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi/Mass in English, ma, ke, pe, la
7.30 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/daily Masses in Finnish in generally: ma/Mon 18.00 (sisarten kappelissa/sister's Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat
8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta (Check please schedule at the
board of information or at the website: olavi.catholic.fi).
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, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ma
19.9. alkaen remontin vuoksi ma-ke-pe messu klo 18.00. Ke 18.40 iltarukous, pe
18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen messua
tai sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.
Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00, paaston aikana perjantaisin
ristintien hartaus klo 18.00. 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 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.00, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
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24.9. la 9.00 lähtö pyhiinvaellukselle Nousiaisiin, 17.45 vesper, 18.00 aattomessu
29.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45
messu lat/esp, 11.00 päämessu, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
1.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45
messu lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu
3.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
8.10. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
messu lat/ranska, 11.00 päämessu,
10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
11.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.10. la 9.30 uskonnonopetus ranskaksi, 11.00 messu ja ensikommuunio
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
messu lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi, 16,00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 16.10. su 16.00 messu
Tikkurila: 25.9. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
24.9. la 18.00 aattomessu
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu
1.10. la 11.00 messu unkariksi/Mass in
Hungarian, 18.00 aattomessu
2.10. kirkko´vuoden 27. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary. 10.00 päämessu, 11.30 messu ruotsiksi/Mass in
Swedish, 18.00 iltamessu
8.10. la 10.00 lauantaikurssi suomeksi ja
ruotsiksi Englantilaisessa koulussa,
11.00 messu molemmille ryhmille,
16.30 messu Riihimäellä, 18.00 aattomessu
9.10. kirkkovuoden 28.sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary, 10.00 päämessu, 11.30 messu englanniksi/Mass
in English, 18.00 iltamessu
15.10. la 16.00 messu Hangossa Täcktomin kappelissa, 18.00 aattomessu
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary, 10.00 päämessu, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Riihimäki (Siunauskappeli): 8.10. la klo
16.30 messu
Hanko 15.10. la klo 16.00 messu Täcktomin kappelissa

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
24.9.la 16.00 nuortenpiiri
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
1.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
4.10. ti 19.00 miestenpiiri
7.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
8.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 16.00 messu Naantalissa
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
11.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Porissa: 7.10. pe 17.00 katekeesi, 18.00
messu
Naantalissa: 8.10. la 16.00 messu

Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Teologinen opintopiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden 2. tiistaina.
Informaatiokurssi kokoontuu iltamessun
jälkeen kuukauden 3. tiistaina.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
24.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
29.9. ke pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel
ja Rafael, juhla
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu
8.10. la ruusukkorukouksen Neitsyt Maria, muistopäivä: 9.00 lauantaikurssi,
12.15 messu
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu
12.10. ke/we 18.00 Mass in English
14.10. pe 18.00 messu Kiteellä
15.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous,
10.30
päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
Viime Fideksessä olen antanut messuista virheellisiä päivämääriä. Olkaa hyvät ja
korjatkaa uudet tiedot omaan kalenteriinne.
----------------- Diaspora ----------------Kitee: 14.10., 11.11., 2.12. pe 18.00
messu(Ev.lut. kirkko, Savikontie 5)
Joensuu: 15.10., 12.11., 3.12 la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu (Ort. kirkon
srk-sali, Kirkkokatu 32)
Varkaus: 15.10., 12.11., 3.12. la 16.00
messu (Ort. kirkko Taipaleentie 26)
Mikkeli: 16.10., 13.11., 4.12., su 16.00
messu (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 24.9., 29.10.,26.11., 10.12. la
9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
(Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio: 25.9., 30.10.,27.11.,11.12. su
16.00 messu (Ort. tuomiokirkon srk-Sali,
Snellmaninkatu 8)
Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
10.9., 8.10., 19.11., 17.12.
Seniorit: 27.10., 17.11., 15.12.
Mass in English: 12.10., 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

19.9. alkaen arkipäivän messu
ma,ke,pe klo. 18.00 julkisivuremontin vuoksi!
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
8.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi,
18.30 Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: su 2.10. klo 15.00 (Matti
Alangon katu 11)
Kurikka: la 24.9.
Lapua: la 24.9. klo 9.00
Pietarsaari: la 24.9. klo 12.00, su 9.10.
klo 12.00 (Kappelitie 5)
Vaasa: la 24.9. klo 16.00, la 8.10. klo
16.00 (Koulukatu 45)
Kokkola: 15.10. klo 18.00 (Oravankatu 29)

Kalenteri
Kouvola

KESKUKSET

Pyhän Ursulan seurakunta

Stella Maris

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
iltamessu
29.9. to pyhien arkkienkelten juhlamessu
18.00
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
päämessu
6.10. to 18.00 iltamessu
7.10. pe 18.00 messu ja adoraatio (kuukauden 1. perjantai)
8.10. la 13.00 perhemessu
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
päämessu
13.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
iltamessu

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

----------------- Diaspora ----------------Lahti: la 1.10., 5.11., 3.12., klo 16.00 (Ort.
kirkon srk-salissa)
Lappeenranta: su 16.10., 20.11., 18.12.
klo 12.00 (Ort. kirkossa)
Hamina: su 25.9., 23.10, 27.11. klo 11.00
(Ev.lut srk-keskuksessa Mannerheimintie 12)
Uskonnonopetus:
Lahti: la 1.10., 5.11., 3.12. klo 14-16 (Ort.
kirkon tiloissa)
Kouvola: la 8.10., 12.11., 10.12. klo 11-13
ja messu klo 13.00

Pyhän Ursulan seurakunnassa syystalkoot 15.10. klo 12. Ottakaa kaikki tarpeelliset työvälineet ja kestieväät grillijuhlaa varten. TERVETULOA!
Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
24.9. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa
30.9. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta, 18.30 iltamessu
1.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
7.10. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta, 18.30 iltamessu
8.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
14.10. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta, 18.30 iltamessu
15.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
Mass in English. 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: 2.10., 16.10. klo 17.00
Rovaniemellä: 9.10. klo 17.30
Raahessa: 25.9. klo 17.00

TOIMISTOT

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo
10 – 18.
Kappelissa vietetään messua lokakuun alusta lähtien tavallisesti maanantaina, perjantaina ja lauantaina klo 12.00.
Muutoksista ja erilaisista tapahtumista
pyritään ilmoittamaan Fideksessä.

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.
I fall annat ej nämns samlas vi i Studium Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsingfors. Möten är öppna för alla.
Ohjelma syyskaudella 2005
Verksamhetsplan för hösten 2005
Torstaina 20.10. klo 18.30 Professor Holger Weiss: "En svår men nödvändig dialog: islam och kristendom"/ Professori
Holger Weiss:" Vaikea mutta tarpeellinen
dialogi: islam ja kristinusko"
Torstaina 17.11. klo 18.30 Prha Mahanuan, theravada thai munkki kertoo buddhalaisuudesta thai-kielellä, tulkataan
suomeksi/ Prha Mahanuan, theravada
thai munk berättar om buddhismen på
thai-språket, tolkas på finska
Torstaina 15.12. klo 18.30 Maallikkoforum
kokoontuu ja vietämme joulujuhlaa vuoden päätteeksi/ Lekmannaforum möter
igen och vi slutar året med julfesten. Örjan Ekman, samordnare vid hjälp- och
biståndsorganisationen Individuell Människohjälp inleder med temat "Lekman i
Sverige idag"/ Örjan Ekman alustaa aiheesta "Maallikko Ruotsissa tänään".
Heimo Langinvainio kääntää ja johtaa
keskustelua suomeksi.

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:
27.9., 11.&25.10. etc. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith.

Karmeliittamaallikot

Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri

Katekeettinen keskus

Lukuhaluisten maallikoiden joukko kokoontuu jälleen Studium Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A 3 krs. klo 18.30 seuraavina
torstaipäivinä:

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu www.
katekeettinenkeskus.fi

13.10. Walter Miller: Viimeinen kiitoshymni
17.11. Tito Colliander: Ristisaatto
15.12. Nikos Kazantzakis: Pyhä köyhyys

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

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Maallikkofransiskaanit OFS

Kuukausittainen kokouksemme on avoin
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali,
Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviikko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden mu-

Teresa ry

kainen fransiskaaninen hetkirukous ja
info. Ilta päättyy rukouksiin.
Ke 19.10. klo 17-19 alustus ja keskustelu: Haavoittunut parantaja ja toivon merkki - EUFRA 2005:n eväät kaikille maallikoille
Ke 16.11. klo 17-19 ensin joulukorttien allekirjoitukset ja sitten alustus ja keskustelu: Mitä minulle merkitsee olla rajattoman arvokas hengellinen olento?
Ke 14.12. klo 17-19 alustus ja keskustelu: Miten osoitamme olevamme Kristuksen veljiä ja sisaria?
Tammikuussa emme kokoonnu.
Vuoden 2006 ensimmäinen kokous on
keskiviikkona 15.2. klo 17-19.

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän Marian
seurakuntasalissa maanantaisin klo
14.00. Messu ennen kokoontumista klo
13.30. Kaikki ovat tervetulleita!
26.9. Kaarina Koho OP esittelee juuri
ilmestynyttä Katekismusta
3.10. Isä Wieslaw Swiech SCJ: Ulkomaalaisena Suomessa
10.10. Larissa Franz-Koivisto kertoo
Caritaksen maailmanlaajuisesta toiminnasta (EI MESSUA)
17.10. Rauni Vornanen: Kaksi luostaria vailla vertaa – Vanha Valamo ja Meteora.

Pyhän Henrikin Seura

RETRETTI: Pyhän Henrikin Seura järjestää retretin lauantaina 22.10.2005 klo 9.30
- 15.30 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa aiheesta Viimeiset tapahtumat. Retretin johtaa isä Marino Trevisini. Hinta 10
euroa sisältää lounaan ja kahvitarjoilun.
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä Pyhän
Henrikin pappilaan, puh. 682 4040. Tervetuloa!

Rakkauden lähetyssisaret

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

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P.
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2,
joka kuukauden 3. tiistai.
Aloitusaikamme ovat muuttuneet: Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kirkossa
klo 18.00. Lokakuussa ja toukokuussa
messua edeltää ruusukkorukous klo
17.30 alkaen. Aloitamme siis varsinaisen
teresaillan klo 18.30.
Jäsenmaksun (10 euroa) voit vaivattomimmin maksaa suoraan rahastonhoitajalle kokousilloissa, tällöin ei synny pankkikuluja maksajalle eikä yhdistykselle.
Toki voit maksaa myös pankin välityksellä, tili on 127130-82960, saajana Teresa
ry.
OHJELMA SYYSKAUDELLA 2005
Lokakuussa meillä on teatteri-ilta, josta
tiedotetaan myöhemmin.
1.10. lauantai Vierailemme karmeliittaluostarissa Myllyjärvellä, missä vietämme Teresa-messua klo 18 ja sen jälkeen
seurustelemme sisarien kanssa.
18.10. tiistai Esitelmäilta: Salme Blomster, kouluttaja ja terapeutti, puhuu aiheesta "Kieltääkö usko tunteet?"; keskustelua.
15.11. tiistai Messussa muistamme
edesmenneitä teresoja. Esitelmäillassa
Marja Kuparinen kertoo syksyn kirjauutuuksista; keskustelua.
19.11. lauantai Joulumyyjäisten pystytystä seurakuntasalissa klo 13 - 17.
20.11. sunnuntai
Joulumyyjäiset päämessun jälkeen klo 11.15 - 14.30 seurakuntasalissa.
29.11. tiistai Vietämme 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.

CARITAKSEN JÄSENILTA!
Torstaina 29. syyskuuta 2005
klo 18 alkaen
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

Suomen Caritas ry. kutsuu kaikki jäsenensä lämpimästi tervetulleiksi viettämään yhteistä jäseniltaa!
Ohjelmassa on kahvin ja jutustelun lisäksi Caritaksen toiminnan
esittelyä toimiston, hallituksen ja vapaaehtoisen näkökulmasta.
Lisäksi illan aikana esiintyy angolalainen tanssiryhmä.

Ilmoitathan ennakkoon tulostasi toimistolle p. 09- 135 7998 tai
info@caritas.inet.fi
Tervetuloa!

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
14.10.–6.11. on toimitettava viimeistään 30.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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”Tulimme osoittamaan Hänelle kunnioitustamme.” (Matt. 2:2)
— ajatuksia maailman XX nuortenpäiviltä Kölnissä 11.-21.8.2005

Tämä oli ensimmäinen kerta,
kun osallistuin maailman
nuortenpäiville. Ne pidettiin
Kölnissä elokuun puolivälissä. Siellä vietetty aika osoittautui todella mielenkiintoiseksi ja ihmeelliseksi, joten on
vähän vaikea löytää sopivia sanoja kuvailemaan tuota kaunista kokemusta. Kölnin valtasi suuri joukko katolisia
nuoria kaikkialta maailmasta,
jopa yli miljoona pyhiinvaeltajaa Marienfeldissä pidettyyn
päättäjäismessuun paavi Benedictuksen kanssa sunnuntaina 21.8. Tällä kerralla meidän joukossamme oli Suomesta yhteensä 32 nuorta
osanottajaa: 31 suomen kieltä puhuvaa ja yksi ainoa ’aito’
suomalainen; mukaan lukien
myös meidän loistava ja taidokas ryhmänjohtajamme,
isä Peter Gebara SCJ, Pyhän
Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnan kirkkoherra.
Itse asiassa ryhmämme olikin
monenkirjava – mukana oli
nuoria ympäri Suomea: Puolasta, Saksasta, Virosta, Filippiineiltä, Iranista, Irakista ja
Vietnamista. Joka tapauksessa
olihan meillä Suomen lippu
ja edustus! Matkamme tarkoitus oli ennen kaikkea Kölnin
nuortenpäivien tunnuslause:
”Tulimme osoittamaan Hänelle
kunnioitustamme.”
(Matt. 2:2). Hän, joka menneisyydessä johti Kolme Tietäjää luokseen kirkkaana Valona, johtaa nyt kaikkia meitä
nuoria Kölniin osoittamaan
Hänelle kunnioitustamme
paavin ja muiden nuorten
kanssa eri puolilta maailmaa,
jotta kaikki olisivat yhtä ja
tulisivat lopulta Hänen rakkaan Isänsä, meidän Jumalamme, luo.
Tiistai-illalla 9.8. aloitimme yhdessä pyhiinvaellusmatkan kohti Kölniä pyhän Eukaristian vietolla ja siunauksella isä Frans Vossin SCJ
avustuksella Pyhän Birgitan ja
autuaan Hemmingin kirkossa.
Pyhän Messun loputtua ja isä
Fransin ’hyvää matkaa’ -toivotuksen jälkeen oli lähtö omalla bussilla kirkon edestä satamaan ja sieltä ’Viking Line’ laivalla Turusta Tukholmaan.
Saavuttuamme Tukholmaan
keskiviikkoaamulla jatkoim10 - Fides 10/2005

me matkaamme samalla bussilla Osnabrückiin Ruotsin,
Tanskan ja Pohjois-Saksan
kautta. Erityisesti Tanskan läpiajon aikana lueskelin H. C.
Andersenin kirjoittamaa kuuluisaa tarinaa Merenneidosta
(Den Lille Havfrue), mikä teki
matkan satumaiseksi ja ihmeelliseksi minulle henkilökohtaisesti ennen varsinaista todellista ja hengellistä pyhiinvaellusmatkaa. Vihdoin tulimme perille Osnabrückin lähiseuduille saman päivän keskiyön aikaan pitkän bussimatkan jälkeen. Saksalaisperheet
olivat jo odottaneet meitä
bussipysäkillä ja ottivat meidät vastaan sydämellisesti hymyillen: ”Tervetuloa!”. Sitten
jaettiin ryhmä ja kukin pienryhmä meni oman vierasperheensä
majoituspaikkaan,
vain minä ja Cuong jatkoimme vielä matkan suoraan Osnabrückin pappisseminaariin
samana yönä, koska meillä
molemmilla oli tapaaminen
muiden Pohjoismaiden seminaristien ja sisarten kanssa
omassa ohjelmassamme muutamaksi päiväksi.
PSP-tapaamisen aikana
meillä oli kaunis tilaisuus tutustua Osnabrückin historialliseen kaupunkiin, vanhaan
Kaupungintaloon, Tuomiokirkkoon ja muihin paikallisiin kirkkoihin. Tutustuimme
myös saksalaiseen arkielämään vähän paremmin, kun
yhtenä päivänä meillä oli ”sosiaalisen toiminnan” yhteinen
’projekti’ käydä vanhainkodissa kertomassa vanhuksille
meistä Suomesta ja myös
nuortenpäiviin liittyvistä asioista. Sellaisten projektien
kautta meidän uskomme tuli
käytännölliseksi, koska kristittynä oleminen on enemmän
kuin pelkkää rukousta, sisältyyhän siihen paljon toimintaa. Osnabrückin hiippakunnassa vietettyjen päivien päätteeksi piispa F. J. Bode vietti
juhlallista Messua kaupungin
stadionilla noin 7.000 pyhiinvaeltajan
läsnäollessa.
Saarnassaan piispa Bode kehotti meitä vahvistamaan ystävyyssuhdettamme Kristuksen kanssa jo Osnabrückissa,
Westfalenin rauhan kaupungissa, viemään ja julistamaan

Kristusta sekä suojelemaan
rauhaa. Silloin valmistaisimme matkamme hyvin, ei ainoastaan Osnabrückista Kölniin
vaan myös Kölnistä kaikkiin
maihin maailmassa, koska käsitämme että me kaikki olemme intiimissä yhteydessä Jeesuksen Kristuksen, Meidän
Rauhamme kanssa!
Seuraavana päivänä oli
haikea lähtö Osnabrückista,
mutta maailman nuortenpäivät, matkamme päämäärä,
odottivat vielä meitä Kölnissä. Päästyämme Kölnin lähiseudulle Leverkuseniin ilmoittauduimme tukikohtaseurakuntaamme, jossa meidät otettiin vastaan taas sydämellisesti herkullisella grillijuhlalla ja josta saimme ’pyhiinvaelluspassit’ julkisia kulkuneuvoja sekä muita pääsylippuja varten sekä selkäreput
sisältäen pyhiinvaelluksella
tarvittavia asoita. Nuortenpäivien hengellisten tapahtumien valikoima oli uskomaton,
valittavana oli kaikkea konserteista katolisiin taidenäyttelyihin. Valitettavasti emme
voineet osallistua kaikkiin tilaisuuksiin pitkän kotimatkan ja suuren ihmisjoukon
takia!
Päiväohjelmamme Leverkusenissa oli seuraavanlainen:
aamulla herättyämme oli aamurukous tai Pyhä Messu jo
ennen aamiaista. Tämän jälkeen seurasi päivän ohjelma
kuten isä Peterin antamat
mielenkiintoiset katekeesit,
jotka kestivät yleensä lounasaikaan asti. Vasta iltapäivällä
lähdimme yhdessä Kölniin
tutustumaan upeaan ja mahtavaan katedraaliin, jossa tradition mukaan säilytetään
Kolmen tieteilijän reliikkejä,
joiden ääressä rukoilimme
hartaasti. Muina iltapäivinä
oli ohjelmana nuortenpäivien
avajaismessu kardinaali Meisnerin kanssa Kölnin RheinEnergie Stadionilla, konserttiin ja nuorten kulttuurifestivaaliin osallistumista, muihin
paikallisiin kirkkoihin tutustumista, paavi Benedictuksen
laivamatkan
seuraamista,
”Ristin tie” omassa paikallisessa seurakunnassa...
Tiistain iltana 16.8. RheinEnergie Stadionilla pitämäs-

sään avajaismessun saarnassaan Suomessa äskettäin vieraillut hiippakuntamme kaksinkertaisen
juhlavuoden
kunniavieras, Kölnin arkkipiispa kardinaali Joachim
Meisner lausui iloisin ja vakuuttavin mielin, että meillä
on Kölnissä kaksi paavia: ylhäältä taivaasta mukana on
Johannes Paavali II ja maan
päällä Benedictus XVI. Jumalan palvonta polvillaan, niin kuin
Kolme Tieteilijää
tekivät
lahjoillaan, ei tee meitä
pieniksi vaan suuriksi, koska se vie
meidät
silmäkkäin
Jumalan
kanssa, korosti
arkkipiispa.
Torstai-illalla
paavi Benedictus
saapui Rhein-joelle laivalle, jolta
hän tervehti iloisesti ja väsymättömästi kaupunkiin
kokoontuneita
nuoria joen molemmilla puolella.
Maailman
nuoret olivat innostuneita tapaamaan tämän uuden paavin, joka
ilmestyi paikalle
ystävällisenä, herttaisesti hymyilevänä ja kuuntelevana paavina. Päivän sää oli oikein
kaunis, me nautimme jopa kovasta helteestä. Parin tunnin kestäneen tervehtimisen jälkeen paavi
lähti katedraaliin
pitämään puheen,
minä ja Cuong
puolestamme
suuntasimme kulkumme Pyhän Theodorin
kirkkoa kohti hakemaan pääsyliput huomiseen tapaamiseen paavin kanssa.
Vietin lähes koko perjantaipäivän Pyhän Pantaleonin
kirkossa osallistuen maailman
seminaristien erikoiseen tapaamiseen paavin kanssa juhlallisen vesperin yhteydessä.
Tapahtuma oli todella vaikut-

tavaa vaikka satoikin silloin
tällöin pitkän jännittävän
odotuksen aikana. Koska pienellä paikalla oli kutsuvieraita ja merkkihenkilöitä sekä yli
kolme tuhatta seminaristia,
turvallisuustoimet olivat tietenkin melkoiset. Onnistuin
kuitenkin olemaan hyvin lähellä paavia kun hän käveli
ohitsemme kätellen ja siunaten ihmisjoukoa. Tässä erikoi-

sessa tilaisuudessa tapasin uudestaan monia tuttuja kavereita ja olen taas solminut uusia
ystävyyssuhteita muiden maailman seminaristien kanssa.
Oli merkittävää kuulla rohkaisevia kutsumuksen todistuksia muilta. Itse asiassa
maailman nuortenpäivät ovat
herättäneet monia kutsumuksia pappeuteen ja sääntökun-
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taelämään, siksi tämä seminaristien erikoistapaaminen paavin kanssa vahvisti henkilökohtaisesti tulevaa identiteettiäni ja syvensi omaa kutsumustani Kristuksen, Hyvän
Paimenen, radikaaliin seuraamiseen. Pyhyyden salaisuus
on ystävyys Kristuksen kanssa
ja uskollinen kuuliaisuus Hänen tahdolleen, painotti paavi.
Lauantaina lähes 800 000
nuorta vietti illan paavin
kanssa Marianfeldin laajalla
ruohokentällä Kölnin länsipuolella yöjumalanpalveluksessa, jonka ohjelmani oli
mm. adoraatio valtavan kynttilämeren valossa, yhteisiä
mietiskelyjä ja rukouksia. Sektoreihin jaetun alueen ympäristön keskelle pystytetylla
suurella lavalla oli nuoria
useista eri maista lukemassa

etteivät ideologiat pelasta
maailmaa, vaan kääntyminen
Jumalaan oppeihin. Todellinen vallankumous tulee Jumalalta, pyhimyksiltä ja pystyy siten muuttamaan maailman. Hän jatkoi varoittamalla totalitarismista kaikkialla,
missä ihminen tekee oman
mittapuunsa absoluuttiseksi.
Toisaalta elämä ilman arvojen
hierarkiaa on mahdotonta,
koska silloin millään ei ole
merkitystä, kunhan kaikki on
suhteellista. Vigilian jälkeen
yritimme yöpyä yksinkertaisesti toisten nuorten kanssa
280 hehtaarin entisessä ruskohiililouhoksessa vain taivas
kattonamme. Suuresta ihmismäärästä huolimatta kaikki
sujui hyvin eikä vakavia onnettomuuksia sattunut, paitsi kylmyys ja kosteys edellisen
päivän sateen takia, mikä sai

esirukousaiheita ja antamassa
omia uskontodistuksia kukin
kielellään. Italialaisten rytmi
’Be-ne-detto’ kaikui lähes
kaikkialla, ja minne vain katsoikin, ihmiset hymyilivät,
nauroivat, lauloivat, taputtivat käsiään osallistuen yhteiseen tapahtumaan. Lauantain
vigiliassa pitämässään saarnassa paavi Benedictus korosti,

jotkut palelemaan yön aikana.
Sunnuntaina nuorisopäivien huipentumaan Eukaristian viettoon osallistui yli miljoona pyhiinvaeltajaa, joista
valtaosa oli nuoria ympäri
maailmaa. Juhlallisessa ulkoilmamessussa paavi vetosi nuoriin kutsumalla heitä tulemaan uusiksi lähetyssaarnajik-

si maailmassa, jossa yritetään
kummallisesti unohtaa Jumalan läsnäolo. Paavi valitteli,
että kaikki tuntuu sujuvan ilman Jumalaakin. Samaan aikaan ihmiset kuitenkin ovat
tyytymättömiä ja turhautuneita kaikkeen ja kyselevät, tätäkö tämä elämä sitten olikin,
paavi eritteli. Toisaalta uskonnosta on tullut hyvin kaupaksi menevä tuote. Jokainen voi
ottaa siitä itselleen sopivan
osan, mutta se ei johda mihinkään. Siksi paavi korosti,
etteivät kristityt voi valita vain
osaa kirkon opetuksesta: uskonnosta ei saa tehdä kulutustuotetta. Samaan aikaan kun
Jumala on unohdettu, vallitsee uskontojen buumi: ’Teese-itse’ -uskonto ei voi viime
kädessä auttaa meitä. Se voi
olla miellyttävää, mutta hädän hetkellä olemme oman itsemme varassa,
paavi
painotti.
Kristuksen löytämisen ja julistamisen keinoiksi paavi mainitsi mm.
aktiivisen osallistumisen sunnuntain Pyhään Messuun, parannuksen sakramentin,
Raamatun mietiskelyä ja Katolisen
kirkon katekismuksen sekä sen
vastailmestyneen
lyhennelmän,
Compendiumin
lukemista. Tietysti pelkät kirjat eivät riitä, paavi
muistutti, sitä vastoin sunnuntain
Eukaristian vietolla on suuri merkitys, koska siinä me
emme juhli itseämme
varten,
vaan elävä Jumala
itse on Hän, joka
valmistaa juhlaaterian
meille.
Monikielisessä
saarnassaan pyhä
isä korosti myös
oikean opin merkitystä; on käytettävä oikein Jumalan antamaa vapautta, joka ei ole
elämistä täydellisessä itsemääräämisessä,
vaan
enemmänkin elämistä totuuden ja hyvyyden
mitattavana, jotta meistä itsestämme tulisi totuudellisia
ja hyviä. Nuo sanat koskettivat meitä kaikkia henkilökohtaisesti, ja alkoi valtava taputus. Pyhä Messu päättyi seremoniaan, jossa Nuorisopäivien risti luovutettiin seuraavien nuortenpäivien järjestäjille. Paavi kutsui maailman

nuorison vuonna 2008 uuteen uskon festivaaliin Australian Sydneyhin. Sunnuntaina
pilvinen ja sumuinen 18-asteinen sää ja vain muutama sadepisara helpottivat nuorten
pyhiinvaeltajien olemista. Erityisesti koko juhlamessun liturginen musiikki oli oikein
kaunista, mahtavaa ja ihmeellistä, mikä mielestäni jätti
suuren vaikutuksen nuorten
sydämiin.
Kölnin maailman XX
nuortenpäivät olivat todella
juhlava tapahtuma ja kulttuurifestivaali. Koimme omin silmin katolisen kirkkomme
monipuolisuutta, erilaisia värejä ja sävyjä. Meidän yhteistä
uskoamme juhlittiin eri muodoissa, vahvistettiin ja myös
koettiin elämyksenä uudella
tavalla. Hauskassa seikkailussa
muiden maailman nuorten
keskuudessa me annoimme
toisillemme iloa ja samalla
saimme myös iloa ja rakkautta toisiltamme. Tunsimme
kasvavamme yhä solidaarisemmiksi ja tietoisemmiksi yhteisvastuustamme: oikeudenmukaisuudesta, rauhasta ja
luomakunnan ylläpidosta.
Kölnin matka todella vahvisti
meidän katolisuuttamme antaen meille ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä katolisuus
tärkeänä osana ihmisen elämää, arkea, ja koko maailman
kultuuria.
Oli hyvin vaikuttavaa olla
yhdessä valtavan kulttuurillisesti ja kielellisesti kirjavan
nuorisojoukon kanssa; ajatus
että suuren ihmismassan velloessa ympärillä voisi vaikkapa litistyä kuoliaaksi ei onneksi juurikaan toteutunut. Vaikka olimme pieni ryhmä verrattuna muiden maiden nuorten ryhmiin, voisimme aina
tuntea olomme sangen kotoisaksi, koska meitä yhdistää
tärkeä tekijä – katolinen
usko. Näinä päivinä ymmärsimme konkreettisesti ja yhä
syvällisemmin mitä todella
tarkoittaa olla katolisen kirkon jäsen: erilaisia ihmisiä,
jotka kuitenkin kulkevat samaa elämänpolkua taivasta
kohti Kristuksen ensimmäisten apostolien ja nyttemmin
nykypaavin johtamissa jalanjäljissä. Me tuhannet nuoret
olimme tulleet läheltä ja kaukaa Kölniin kuuntelemaan,
mitä Jumalalla oli paavin
kautta sanottavana, ja meillä
kaikilla oli yhteinen päämäärä: kutsumus Jumalan yhteyteen taivaaseen. (Dei Verbum
2)
Erityisesti
saksalaisperheet, joiden luona oleskelimme koko tapahtuman ajan –
ensin Osnabrückissa ja sittemmin Kölnissa, olivat erittäin
ystävällisiä ja vieraanvaraisia

meitä ’suomalaisia’ kohtaan.
Itse asiassa he odottivat innokkaasti Suomesta tulevia
nuoria, ja kiinnostus meitä
kohtaan ei ole juurikaan hiipunut, vaikka he saivat pian
tietää, että emme olleet ’aitoja suomalaisia’, vaan he ottivat meidät vastaan lämpimin
sydämin. Nimenomaan sinä
paluupäivän iltana paavin
viettämän päättäjäismessun
loputtua, vaikeasti järjestetyn
bussikuljetuksen epäonnistumisen jälkeen, joutuessamme
kävelemään pitkän matkan
kohti omaa bussiamme, jonka kytkin oli ollut rikki jo kaksi kertaa, matkan varrella saksalaiset kutsuivat meitä ventovieraita sydämellisesti luokseen pistäytymään tarjoten
meille syötävää ja juotavaa.
En voi unohtaa heidän hymyään ja anteliaisuuttaan, joka
rohkaisi meitä jatkamaan keskeytynyttä matkaamme iloisin
mielin. Niinpä saavuttuamme
turvallisesti bussiimme koko
ryhmämme palasi takaisin
Suomeen, likaisena ja väsyneenä, mutta varmasti onnellisena.
Ennen matkaan lähtöä en
tuntenut kuin muutaman ihmisen joukostamme etukäteen, matkan jälkeen olemme
kaikki tutustuneet toinen toisiimme paremmin ja syvällisemmin. Tämä kaunis ystävyyden ja yhdessäolon unohtumaton kokemus jatkuu varmasti eteenpäin elämässämme. Se on kuin meidän hengellisen elämämme selkäreppu: vallitsivathan meidän keskuudessamme hyvä ryhmähenki ja yhteenkuuluvuus
koko pyhiinvaellusmatkan aikana! Siksi luulen, että jokainen ryhmämme jäsen voi sanoa, että matka onnistui loistavasti kommelluksista huolimatta. Jälleen kerran saimme
olla syvästi kiitollisia isä Peterille, joka oli varmasti joutunut tekemään paljon työtä
mahdollistaakseen pyhiinvaelluksemme kokonaisuuden ja
jaksoi suurella kärsivällisyydellä paimentaa nuorta ja ’villiä’ laumaansa.
Paavi Benedictus toivoi
nuortenpäivien antavan Saksalle uuden uskonnollisen kipinän. Hän totesi, että uskonto ei ole käskyjä ja kieltoja, vaan tuo iloa ja vapautta ja
sisältöä elämään. Tähän toivomukseen olemme yhtyneet
Kölnin pyhiinvaeltajina, ja
nimenomaan ’tulimme osoittamaan Hänelle kunnioitustamme’, Hänelle, joka on
Rakkaus (1 Joh. 4:8) ja vapauttaa meidät kaikesta pahasta lahjoittaen meille uusina luomuksina elämäntarkoituksen.
NGUYEN TOAN TRI
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Isä

Papin tehtävä

Kaikkien tuntema isä Frans
Voss SCJ syntyi Amsterdamissa tekstiiliedustajan ja kotiäidin poikana. Sisaruksia oli
kaikkiaan viisi, mutta toinen
veli kuoli tapaturmaisesti ja
toinen syntyi vammaisena (ja
kuoli pian), joten Frans ja
kaksi sisarta muodostivat lapsikatraan. Koti oli uskonnollinen, isä oli jesuiittakoulun
kasvatti, äiti ursuliinien. Äiti
oli kotoisin Saksasta, eikä oppinut hollannin kieltä kovin
hyvin. Saksaa ei sota-aikana
kuitenkaan ollut viisasta julkisesti puhua.
Pikku Frans oli kaupunkilaispoika, kerrostaloasukas.
Koulumatkat hoituivat polkupyörällä. Amsterdamissa
katolilaiset olivat vähemmistö
protestanttisen enemmistön
keskellä. 7-vuotiaasta saakka
Frans oli messupalvelijana.
Oppikoulussa hän otti kielilinjan, jotta pärjäisi paremmin myöhemmin pappina;
ura oli siis jo valittu. Koulu
oli SCJ-veljeskunnan Pyhän
Nikolauksen (Amsterdamin
suojeluspyhimys, vrt. Santa
Claus) koulu.
19-vuotiaana isä Frans
meni noviisiksi. Hän oli lähetyskerhon sihteeri ja muistaa
rahaa lähetetyn mm. Suomeen. Seurasi pappisseminaari (2 vuotta filosofiaa ja 4
vuotta teologiaa). Moraaliteologian professorin nimi oli
Paul Verschuren SCJ, mikä
varmasti vaikutti myöhempiin valintoihin. Papiksi isä
Frans vihittiin 18.12.1960.
Saksantaitonsa vuoksi hän
joutui suuntautumaan saksalaiselle kielialueelle ja siksi
mm. Italia jäi tuntemattomaksi. Arvokkaita kontakteja
kuitenkin tuli solmittua, ja
hän on jatkanut mm. kirjoittelua saksalaisten kanssa. Pohjoismaihin isä Fransia lähensi
mm. Norjassa katolisena sairaanhoitajasisarena toiminut
täti.

Varmaan saamme joskus lukea Stelliksen rauhassa kirjoitetut muistelmat.
Seurakuntalaisilleen isä Frans on
kuitenkin ennen kaikkea papin kutsumusta hyvin täyttävä sielunpaimen.
Isä Frans voi katsoa kiitollisena taaksepäin hyvin suorittamaansa elämäntyötä, ja iloita edessä olevista
uusista haasteista!
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Frans 70 vuotta

on siunattu, koska pappi voi auttaa muita.

Yllättävää kyllä, isä Frans
sairasteli lapsena paljon, ja
uranvalinnassa tämä seikka
vaikutti mm. siihen, että hänen toivemaikseen lähetystyössä muodostuivat Suomi
ja Kanada. Piispaksi Suomeen
vihittiin Paul Verschuren, ja
vuoden kuluttua isä Frans
seurasi häntä maahan, josta
muodostui hänen kohtalonsa. Jo toinen Suomen-vuosi
sujui Turussa, jossa kirkkoherrana oli isä Jan Paus SCJ ja assistenttina isä Adrian Borst
SCJ, ja nykyinen kirkkomme
oli rakenteilla. Isä Frans oli
nuori harjoittelija.
Turusta tie kulki Jyväskylän kautta Marian seurakuntaan Helsinkiin, missä isä
Frans järjesti uskonnonopetusta, ja aloitettiin lauantaikurssit. Turkuun isä palasi
1981, ja siellä hän viihtyikin
12 vuotta. Jyväskylässä isä
Frans tutustui puoleen Suomea: seurakunta oli alueellisesti erittäin laaja, ja aika kului auton ratissa. Oulussa oli
kerrostalohuoneisto, missä
pidettiin messuja. Ouluun
ajaessa sattui kerran paha kolari: isä ajoi traktorin päälle.
Häntä auttoivat samat poliisit, jotka sittemmin joutuivat
kuuluisien kahdeksan surmanluodin kohteiksi.
Nuorella isä Fransilla ei
ollut kovin paljon kokemusta ulkomaista, kun hän tuli
Suomeen. Kuitenkaan mikään täällä ei erityisesti hämmästyttänyt, vaan kiinnosti
(saunasta ja mämmistä en kysynyt). Suomen kieli oli aika
vaikeaa, nunnaksi aikonut
seurakuntalainen opetti. Isä
Frans harjoitteli ankarasti vaikeaa kielioppia. Taito karttui,
ja vaikea kielemme taipuu sujuvasti, ja isä ymmärtää yllättävän hyvin kaiken puhutun.
Välilevytyrän takia aikanaan leikattu selkä ei pidä pitkistä ajomatkoista. Niinpä isä
Frans sai toivomansa siirron

Oi niitä aikoja,

jolloin hiippakuntamme
perustettiin 50 vuotta sitten

Oi niitä aikoja, jolloin oli vain kaksi kivikirkkoa Helsingissä ja 1600 hiippakuntalaista ja Turussa puukirkko ja
noin 200 seurakuntalaista, jolloin kaikki tunsivat toisensa ja puhuivat paitsi suomea ja ruotsia, hiukan italiaa, saksaa ja englantia.
Oi niitä aikoja, jolloin kieli oli latina ja alttari seinustalla ja kirkkokansa yhtenä miehenä pappiensa takana ja
seurasivat heitä ilman muuta kuin lampaat.
Oi niitä aikoja, jolloin meillä oli vain “Kellojen Kutsu”
ja hiippakuntalehdessä oli tuskin kuvia. Nyt katsotaan
kuvia ja luetaan ilmoituksia, eikä sen enempää jakseta.
Birgittalaisoblaatit onnitteluvuorossa.

takaisin ruuhka-Suomeen eli
Turkuun 2002. Nyt odottaa
taas uusi haaste: isä Frans siirtyy loppusyksystä Stella Marikseen uuden birgittalaiskonventin kappalaiseksi. Hän pitää sitä lottovoittona: spiritualiteetit ovat aina kiinnostaneet ja birgittalaissisariin ovat
syntyneet toimivat suhteet.
Stelliksen keskeinen sijainti
antaa mahdollisuuden auttaa
muuallakin.
Ekumenia on isä Fransille
myös rakas työn osa-alue. Hän
sanoo, että se muodostaa kolmasosan papin työstä. Muissa kirkoissa on hienoja kristillisiä persoonallisuuksia, joilta
voi oppia. Turussa ekumeeninen työ on vilkasta.
Papin tehtävä on siunattu,
koska pappi voi auttaa muita.
Ennen kaikkea apua tarvitaan
suhteessa Jumalaan. Papin on
hyvä olla sääntökuntalainen,
koska se auttaa omassa jumalasuhteessa, ja antaa yhteisön
tuen. Diasporassa yhteisöt
ovat joskus aika pieniä, tosin.
Oman kielen tuen isä Frans
menetti, kun pappien virta
Hollannista tyrehtyi, ja hollantilaiset sisaretkin lähtivät
eläkkeelle. Puolalaisten kanssa puhutaan molemmille vierasta kieltä, ja kulttuurikin on

KIITOS!

erilaista: puolalaisilla on kokemuksensa
sosialismista,
hollantilaisella avoimesta länsimaisesta yhteiskunnasta. Isä
Frans kokee itsensä yhä eniten
hollantilaiseksi, siellä on kaksi sisartakin elossa. Voimakas
äiti kuoli 15 vuotta sitten.
Isä Fransin elämä on ollut
vaiherikas. Varmaan saamme
joskus lukea Stelliksen rauhassa kirjoitetut muistelmat.
Seurakuntalaisilleen isä Frans
on kuitenkin ennen kaikkea
papin kutsumusta hyvin täyttävä sielunpaimen. Vuodet
papin työssä ovat kasvattaneet
kokemuksia. Leikekirja on
paksu (leikkeiden keräily on
rakas harrastus), ja paljon nimen omaan katekeesia hyödyttävää on pantu talteen.
Vuodet ovat antaneet myös
ymmärtämystä ja suvaitsevaisuuttakin. Jos ymmärtää Jumalan rakkauden, ei noin vain
voi tuomita toisia. Isä Frans
voi katsoa kiitollisena taaksepäin hyvin suorittamaansa
elämäntyötä, ja iloita edessä
olevista uusista haasteista!
MARKKU VÄHÄTALO

Kiitän sydämellisesti merkkipäivänäni osoittamastanne huomaavaisuudesta ja ystävyyden osoituksista. Juhlarahastoon kertyi miellyttävä summa Stella Mariksen
nuorisotyölle. Iloitsin suuresti juhlallisuuksista. Ne rohkaissevat minua vielä
pitkälle tulevaisuuteen. Muistan teitä kaikkia Pyhässä Eukaristiassa.
isä Frans Voss scj

Oi niitä aikoja, jolloin kaupungeissa ei ollut vielä keskuslämmityksiä ja papit kilpailivat sikarien tupruttamisella talojensa savupiippujen kanssa. Oi millaisen turvallisuuden tunteen tämä meissä herättikään.

Oi niitä aikoja, jolloin pappiloissa oli vielä veljiä ja kaikkialla lastentarhat ja englantilainen koulu täynnä nunnia. He olivat meidän kirkkomme parhaita käyntikortteja protestanttisessa maassa.
Oi niitä aikoja, jolloin oli olemassa kirkkoherroja, jotka johtivat seurakuntansa kuoroa ja laulettiin polyfonisia messuja, eikä televisio häirinnyt meidän kerhoelämäämme.

Oi niitä aikoja, jolloin uskonnonopettajat olivat melkein aina pappeja ja uskontokirja peräisin vuodelta
1906, hiukan paranneltu uusiopainos kysymys-vastaus
katekismuksesta.
Oi niitä aikoja, jolloin Stella Maris oli lähellä Helsinkiä
ja piispa kävi polkupyörällään katsomassa lapsia ja sisaria ja ehti samalla saada raitista ilmaa.
Oi niitä aikoja, jolloin Juventus Catholica oli perussuomalaisten kehto ja matkustettiin vain Lyypekkiin asti.
Nyt se on globalisoitumassa ja pääsee paitsi Roomaan
myös Kölniin paavia tapaamaan.
Oi niitä aikoja, jolloin seurakunnan autossa ei ollut
montaa hevosvoimaa, vain piispan autossa oli hiukan
enemmän ja onneksi yleisvikaarilla oli ajokortti.
Oi niitä aikoja, jolloin oli vähän varoja ja kuitenkin rakennettiin ahkerasti. Jouduttiin stenciloimaan yötä päivää ja ihmiset iloitsivat Kirkon aggiornamentosta.
Oi niitä aikoja, jolloin oltiin eksoottisia. Mitä tekisimme jos ne ajat tulisivat takaisin? Kuinka me jaksaisimme olla vapaita ihmisiä vapaassa maassa, katolilaisia!

FRANS VOSS SCJ

PS. Näiltä unohtumattomilta ajoilta on vielä useita
osaavia senioreja. Haastan teitä kertomaan aforismin
muodossa omia muistojanne tulevissa Fideksissä.
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Isä Sebastian Vazhakala MC
– äiti Teresan “taistelupari”

Isä Sebastian Vazhakala MC johtaa kontemplatiivisia rakkauden lähetysveljiä ja kaikkia raukkauden lähettien maallikkojäseniä. Hän tunsi Kalkutan äiti Teresan yli 30 vuoden ajalta. Tässä hän seisoo Rooman päämajan yhteydessä olevan asunnottomien miesten asuntolan edessä. Asuntolassa pidetään huolta yli 70 miehestä, jotka ovat kaikki yli 50-vuotiaita.

Alkukesällä olin perheineni lyhyellä pyhiinvaelluksella Roomassa. Matkamme suuntautui, paitsi
Vatikaaniin, jälleen kerran myös Kalkutan äiti
Teresan perustaman rak-

kauden lähettien sääntökunnan mieshaaran päämajaan, jossa "äiti Teresan
veljien" ja kaikkien rakkauden lähettien maallikkojäsenten (Lay Missionaries of Charity) esi-

ADORAATIO

Thanksgiving Day
Kiitospäivä

Rakkauden lähetyssisarten talon ovi on avoinna maanantaina 8. lokakuuta sääntökunnan
perustamisen vuosijuhlan kunniaksi klo 9-18.
Koko päivän adoraatio alkaa tai päättyy pyhään
messuun. Lisätietoja sisarilta, puh. 093403795. Tervetuloa!
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mies, isä Sebastian Vazhakala MC toimii. Isä Sebastian on kotoisin Intiasta,
ja hän ehti työskennellä
vuosikymmenten ajan yhdessä äiti Teresan kanssa
aina tämän kuolemaan
saakka.

Äiti Teresan veljien päämaja
sijaitsee Rooman itälaidalla,
ruhjuisella alueella roskaisten
teiden perällä. Isä Sebastian
tuli paikalle jo 26 vuotta sitten. Silloin alueella sijaitsi
Rooman suurin slummi, jossa asui 8000 ihmistä. 1970luvun kuluessa heidät lopulta
saatiin sijoitetuksi kunnollisiin asuntoihin. Viimeiset ihmiset asutettiin vuonna
1982.

"Aluksi tämä oli pelkkää
viidakkoa", isä Sebastian sanoo. "Me kuitenkin vuokrasimme alueen, ja maksamme
siitä edelleenkin vuokraa. Rakennukset olemme itse rakentaneet, joskus luvan kanssa,
joskus ilmankin."
"Tämä paikka on varsinaisesti rakkauden lähetysveljien
kontemplatiivisen yhteisön
syntysija. Täällä on päämajamme, tai keskuspaikkamme, ja täältä me sitten käymme muissa paikoissa." Via
sant'Agapiton (se on paikan
osoite) yhteisössä asuu veljiä
useista eri maista. Täällä veljet hoitavat myös asuntolaa,
jonka toiminta alkoi 12 vuotta sitten.
"Asuntolassamme on yli
70 yli 50-vuotiasta miestä,
joilla ei ole mitään muuta
paikka mihin mennä. Ei kotia, ei perheitä. Joillakin ita-

lialaisilla ehkä on, mutta suurin osa heistä on eronneita.
Ulkomaalaiset taas ovat tulleet maahan työn toivossa."
Mitään ei kuitenkaan ole löytynyt, ja niin he ovat päätyneet kaduille ja jääneet asunnottomiksi.
Isä Sebastian kertoo vakavana: "Silloin he tulevat luoksemme, kotia etsien. Me kyselemme heiltä heidän tilanteestaan, ja mikäli he täyttävät tietyt edellytykset, joita asetamme, ja haluavat elää sääntöjemme mukaan, otamme heidät vastaan.
Asuntolassa on nyt asunnottomia ihmisiä lähes kymmenestä maasta eri puolilta
maailmaa. Kenelläkään ei ole
pysyvää työtä, sillä "tämä paikka on tarkoitettu vain köyhistä köyhimmille".

Artikkeleita
Evankeliumia
seuraten

"Jeesus sanoi: 'Minun oli
nälkä, ja te annoitte minulle
ruokaa.' Siksi me annamme
asukkaillemme illallisen. Hän
sanoi: 'Minun oli jano, ja te
annoitte minulle juotavaa'.
Siksi me annamme heille juotavaa, emme kylläkään viiniä
tai muuta alkoholia, pelkästään vettä ja virvoitusjuomia", isä Sebastian vetoaa
Raamattuun. Veljet pitävät
huolta myös vieraidensa vaatetuksesta: 'Minä olin alasti, ja
te vaatetitte minut.' "Joskus
heillä ei ole ainuttakaan muuta vaatepartta kuin se, mikä
heillä on päällä."
Lista jatkuu. "Minä olin
koditon, ja te otitte minut
luoksenne." Roomassakin on
isä Sebastianin arvion mukaan yhä ainakin 15000 koditonta ihmistä. "Me otamme
heitä vastaan, koska tiedämme, että mitä me teemme yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, sen me teemme Herralle."
"Me myös vierailemme sairaiden luona sairaaloissa, erityisesti silloin, jos heillä ei ole
keitään, jotka kävisivät heidän
luonaan. Monesti nähdään,
että nuorten aids-potilaiden
vanhemmat eivät halua olla
missään tekemisissä lastensa
kanssa, koska nämä eivät totelleet heitä, kuunnelleet heidän ohjeitaan." Veljet vierailevat myös vankiloissa.
"Näiden laupeudentöiden
lisäksi vietämme päivittäin viisi tuntia yhteisessä rukouksessa. Tämähän on kontemplatiivinen sääntökunta. Näin
päivämme muodostuvat kolmesta osatekijästä: rukouksesta, katumuksesta ja laupeudentöistä." Isä Sebastian kertoo, kuinka veljet yrittävät
sovittaa yhteen nämä kolme
puolta. "Tiedämme. ettei olisi mahdollista tehdä tätä kaikkea ilman Jumalan armoa. Me
siis tarvitsemme hänen armoaan, koska emme ole sosiaalityöntekijöitä emmekä maallisten ongelmien ratkaisijoita."
Mitä veljet, rakkauden lähetit, sitten ovat? He yrittävät
tehdä tavanomaisia asioita
epätavallisen rakkauden avulla, yksinkertaisia asioita suurella rakkaudella. "Siihen me
tarvitsemme Jeesusta, sillä ilman häntä emme voi tehdä
mitään."
Isä Sebastian toteaa varmana: "On siis Jumalan tahto ja
toivomus, että teemme tätä.
Me ymmärrämme, että hän
voi auttaa meitä ja että hän
todella auttaa meitä. Luotamme täydellisesti Jumalan kaitselmukseen."
"Jokainen asia, jokainen

työ, jonka täällä teemme,
kaikki ruoka, makuupaikat,
kaikki on täysin ilmaista… Me
uskomme, että jos tämä on
Jumalan tahto, ja koska kysymys on Jumalan ihmisistä,
hän kyllä pitää huolen meistä
ja tästä paikasta. Siksi me
voimme luottaa Kaitselmukseen."

Äiti Teresaa
muistellen

Isä Sebastian työskenteli
äiti Teresan kanssa yli 30 vuotta. "Äidiltä (äiti Teresalta)
olen oppinut paljon. Nyt,
hänen kuolemansa jälkeen,
olemme saaneet tietää vielä
paljon uutta: esimerkiksi
kuinka Jeesus pyysi häntä ottamaan köyhät suojelukseensa.”
“Nyt ymmärrämme entistä
paremmin, mitä Jeesus meiltä rakkauden läheteiltä tahtoo. Hän haluaa meidän pitävän huolta ‘hänen köyhistään’, ja me teemme niin
luottaen hänen lupaukseensa,
että hän pysyy kanssamme ainaisesti”, isä Sebastian hymyilee sydämellisesti ja jatkaa:
“Jeesus sanoi myös, että meidän tulee luotettava häneen
rakastaen ja ehdottomasti.
Hän pyysi meiltä: ‘uhrautukaa enemmän, hymyilkää hellemmin ja rukoilkaa palavammin, silloin kaikki menee hyvin.’”
“Äiti Teresa sanoi minulle
usein: ‘Älä yritä mennä Jeesuksen edelle, vaan seuraa
häntä.’ Niin me yritämme toimia”, isä Sebastian sanoo:
“Yritämme seurata Jeesusta,
sillä tämä on hänen maailmansa, Jumalan maailma.”

Jeesuksen
rakkauden uhri

Se, mikä tekee ihmisen elämästä pyhää ja erityistä on
Jeesuksen läsnäolo. Äiti Teresan, edesmenneen paavi Johannes Paavali II:n, kaikkien
pyhien elämä on osoitus siitä, että he ovat antaneet tilaa
Jeesukselle. Niin teki konkreettisesti Neitsyt Mariakin,
joka kantoi Jeesusta kohdussaan. “Se oli tavallaan maailman ensimmäinen pyhä kommuunio”, isä Sebastian sanoo. Meidän on annettava
Jeesuksen näkyä meissä, Jeesuksen toimia ja vaikuttaa
meidän kauttamme. Tätä on
olla todellinen Jeesuksen rakkauden uhri: “Jeesus ei tuhoa
vaan puhdistaa meidät ja täyttää meidät rakkaudellaan,
jota meidän sitten tulee säteillä ympäristöön. Se on Jeesuksen rakkautta kaikkia sieluja kohtaan.”
MARKO TERVAPORTTI

Isä Sebastian muistuttaa perheitä rukouksen voimasta: “Perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä. Äiti Teresa, niin kuin
pyhä Bernadette aikoinaan, ja sitten Fatiman kolme lasta, sai Neitsyt Marialta viestikseen tämän: rukoilkaa ruusukkoa ja tehkää katumusta!.”

Kaikille avoin birgittalaisjärjestön maallikko-oblaattien
RETRETTI
pe 7.10. klo 18 – su 9.10. klo 14 sisarten talossa Ursininkatu 15 a, Turku.
AIHE: HERRAN RUKOUS. Täysihoidon hinta 65 euroa. Johtaja isä
Frans Voss SCJ. Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaissisarilta, puh.
02-2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi.

Örömmel hirdetjük, hogy október 1-én, szombaton, 11-órától, magyar
nyelvü katolikus mise lesz a Mária Templomban, Helsinkiben! A
misét Pintér Gábor atya celebrálja, aki a Vatikán Skandináv államok
(Stockholmi) Nunciaturájának titkára. Mise után beszélgetés és a multkori
ökumenizmusról szóló elöadás folytátasa lesz, "batyus" szeretet vendégséggel egybekötve. Ehhez kérjük hozzatok némi harapnivalót. Mindenki szeretettel várunk! Kontakt: Szücs Áron: aron@nyito.com, 050-33-22-757.
Minulla on ilo ilmoittaa, että lauantaina 1.10. klo 11.00 vietetään unkarinkielinen pyhä messu Pyhän Marian kirkossa Helsingissä. Messun viettää monsignore Gábor Pintér, Pyhän istuimen Pohjoismaiden nuntiatuurin nuntiatuurisihteeri. Messun jälkeen on luento ekumeniasta ja keskustelu unkariksi. Kaikki tervetuloa! Lisätietoja: Szücs Áron:
aron@nyito.com, 050-33-22-757.
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Ajassa

Olkaamme sovinnon ihmisiä
"Minä annan teille uuden käskyn, sanoo Herra. Niin kuin minä olen
rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne".
Rakkaat veljet ja sisaret

Nämä Jeesuksen sanat jotka
äsken kuulimme ovat täynnä
rohkeutta ja samalla toivoa,
että myös me tavalliset ihmiset pystymme seuraamaan hänen opetustaan arkielämässämme. Oikea rakkaus vaatii
meiltä paitsi rakkautta myös
anteeksiantoa. Ilman sitä toista meidän rakkautemme on
hyvin pintapuolinen. Tämänpäiväinen evankeliumi todistaa juuri siitä mitä käytännössä tarkoittaa Jeesuksen opetus
anteeksiantamisesta. Myös
meidän on annettava anteeksi
ei ainoastaan seitsemän kertaa
vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, toisin sanoen
aina kun toinen sitä pyytää.
Jokaisen ihmisen elämä on
täynnä hyveitä. Myös katolisen kirkon opetuksessa tuodaan nämä asiat silloin tällöin
esille. Mutta niiden hyveiden
joukossa laupeus ja armeliaisuus saavat aina ensimmäisen
sijan. Voimme sanoa, että
laupeudessa heijastuu Jumalan toiminta meissä. Sen takia
Jeesus tehdäkseen yhteenvedon omasta opetuksestaan sanoi: "Olkaa armahtavaisia
niin kuin teidän Isänne on
armahtavainen" (Luuk. 6,36)
Laupeudentekoja on monenlaisia niistä katolisen kirkon katekismus selvästi puhuu ja opettaa. On sellaisia,
jotka koskevat meidän ruumistamme ja toisia, jotka ovat
tarpeellisia meidän sielullemme. Mutta meidän jotka
käymme tässä kirkossa ei edes
tarvitse lukea laupeuden teoista tai hyveistä, koska joka
kerta kun astumme sisään
kirkkosaliin voimme oppia
niistä katsomalla kauniita lasimaalauksia, jotka esittävät
sekä ruumiillisia että hengellisiä laupeudentekoja. Kumpaakin niitä on seitsemän.
Tämä luku ikään kuin kertoo
siitä ettei tarvitse etsiä enempää. Seitsemän on täydellinen
luku. Kun aurinko paistaa
nämä asiat tulevat yhä paremmin esille ja niistä me voimme oppia todella paljon mitä
merkitsee käytännössä Jumalan rakkaus.
On siis olemassa seitsemän
ruumiillista laupeudentekoa
joihin kuuluu:
1. nälkäisten ruokkiminen
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2. janoisten juottaminen
3. alastomien vaatettaminen
4. kodittomien majoittaminen
5. sairaiden luona käyminen
6. vankien vapauttaminen
7. kuolleiden hautaaminen
Niitä tehtäviä esittivät kauniisti raamatulliset kertomukset jotka ovat meille rohkaisuna tavalliseen elämään. Mutta
meidän täytyy muistaa, että
ihminen on yksi kokonaisuus,
sekä ruumis että sielu. Sen takia puhuessamme ruumiillisista laupeudenteoista emme
voi unohtaa hengellisiä.
Niitäkin on seitsemän ja
ne ovat yhtä tärkeitä meidän
elämässämme kuin ruumiilliset teot. Niihin kuuluu:
1. rukous elävien ja
kuolleiden puolesta
2. loukkausten anteeksiantaminen
3. pahan sietäminen
4. murheellisten lohduttaminen
5. epäilevien opastaminen
6. tietämättömien
opettaminen
7. syntisten ojentaminen
Nämä kaikki asiat kuuluvat meidän arkielämäämme
vaikka joskus me unohdamme niitä noudattaa tai luulemme etteivät ne ole niin tärkeitä. Siitä huolimatta on ihmisessä jotakin sellaista joka
vaatii erikoissuhtautumista
niihin asioihin.
Ei ole aina helppo olla
avoin kaikkia ihmisiä kohtaan
mutta Kristus rohkaisee meitä erikoistehtäviin niin kuin
siitä muistuttaa meitä Isä meidän -rukous jossa luemme:
"Anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme."
Tämä tehtävä kuulostaa helpommalta mutta käytännössä
näin ei kuitenkaan ole. Mitä
tarkoittaa oikea rakkaus ja anteeksiantaminen voimme oppia kuulemalla mitä eräs uskonnonopettaja kysyi lapsilta.
Hän ehdotti että he kirjoittaisivat erilaisia kysymyksiä paperille joihin hän yrittää vastata.
Eräs Katariina kysyi:
"Kuinka minä voin rakastaa

äitiä ja isää jos he eivät edes
puhu keskenään? Mitä minun
täytyy tehdä että he antavat
toisilleen anteeksi?"
Kysymys miten ja miksi
täytyy rakastaa ja antaa anteeksi ei ole lainkaan helppo.
Tämän kysymyksen jonka
koululainen Katariina osoitti
uskonnonopettajalle myös
me usein asetamme itsellemme. Jokainen meistä, joka joskus on kokenut vääryyttä ja
epäoikeudenmukaisuutta,
tuntee omassa sydämessään
kipua, jopa vihaa joitakin ihmisiä kohtaan. Myös Pietari
asetti Jeesukselle ratkaistavaksi tämän vaikean kysymyksen
kuinka monta kertaa täytyy
antaa anteeksi sille joka rikkoo minua vastaan. Pietarin
kysymyksessä voimme huomata jonkinlaista haluttomuutta
antaa anteeksi. Tämä sama
tunne on ehkä jokaisella meistä. Silti emme kysy mistä
tämä haluttomuus tulee vaan
mieluummin yritämme vastata kysymykseen mitä meidän
pitäisi tehdä jotta voisimme
voittaa sen haluttomuuden.
Jeesuksen vastaus ei seitsemän
vaan seitsemän kymmentä
kertaa seitsemän yllätti Pietarin niin kuin varmasti meidätkin. Jeesus rohkaisee siis antamaan aina anteeksi varsinkin
sille joka sitä meiltä pyytää.

Mutta miksi meidän täytyy antaa anteeksi? Vastaus siihen voisi olla tällainen. Jokainen väittely tai riita on ikään
kuin kivien heittäminen, jotka pudotessaan maahan alkavat muodostaa muuria. Ajan
myötä kun riidat toistuvat tällainen näkymätön muuri kasvaa ja saavuttaa sellaisen korkeuden joka on vaikea ylittää.
Jonkun ajan kuluttua niin sanottu sanasota loppuu, mutta samalla loppuu myös yhteiselämä kun kahta osapuolta erottaa näkymätön muuri.
Ainoastaan ihme pystyisi tuhoamaan sen muurin, joka on
kasvanut vähitellen ihmisten
välillä. Anteeksianto on se
keino joka pystyy hävittämään riidassa heitettyjä kiviä.
Toisin sanoen niin kauan
kuin toinen osapuoli on valmis antamaan anteeksi muuri
ei koskaan kasva niin suureksi
ettei olisi mahdollista hajottaa sitä.
Joka kerran kun tarjoamme anteeksiannon mahdollisuuden meistä kasvaa oikeita
kristittyjä, jotka ottavat hyvin
konkreettisesti vastaan Jeesuksen opetuksen. Anteeksiantaminen antaa meille mahdollisuuden, että jumalallinen
piirre voittaa meissä inhimillinen. Anteeksianto ei ole
heikkouden merkki päinvas-

toin se todistaa henkilön hengellistä vahvuutta.
Ilman anteeksiantoa ja laupeutta me rakennamme niin
korkean ja vahvan muurin ettei kukaan eikä mikään pysty
hajottamaan sitä. Oppikaamme siis antamaan anteeksi koska tilaisuuksia siihen on todella paljon. Ei mikään auta
ihmistä paremmin tulemaan
Jumalan kaltaiseksi kuin antamalla anteeksi toisilleen.
Autuas paavi Johannes
XXIII on kerran sanonut:
"Muistakaa, veljet ja sisaret,
viimeisellä tuomiolla kun seisotte Jumalan edessä hän ei
kysy teiltä oletteko tehneet
kaikki hyvin, vaan mieluummin hän kysyy mitä olette tehneet, jotta asiat maailmassa
olisi vaikka vähänkin paremmin".
Rukoilkaamme Jumalaa,
että olisimme sovinnon ihmisiä, jotka osaisivat niin kuin
pyhä Franciscus viedä iloa sinne missä hallitsee suru, rakkautta sinne missä on vihaa ja
sovintoa sinne missä on molemminpuolisia ennakkoluuloja. Aamen.

KAZIMIERZ LEWANDOWSKI SCJ

Saarna Pyhän Marian seurakunnan päämessussa 11.9.
2005.

Suomen Caritas
Kummi-ilta 13.10!

Suomen Caritas järjestää torstaina lokakuun 13.päivä kello 18.00 alkaen kummi-illan P. Henrikin srk.salissa (Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki).
Illan ohjelmaan sisältyy Marja Dmitrievin kuulumiset Ugandasta sekä kahvia ja
keskustelua. Ilmoittautumiset oatmme vastaan puhelimitse (09-135 7798) tai
sähköpostin välityksellä (paivi.paavola @caritas.inet.fi) kahvitusta silmällä pitäen. Tervetuloa!

Caritas-kauppa kuulumiset!

Meillä on nyt esillä myyntihyllyssä pieniä lahjatavaroita, kynttilöitä ja kortteja
Palestiinasta ja Intiasta sekä intialaisen yhteistyökumppanin silkkikankaita ja
sareja. Saatavilla on myös Karmeliittaluostarista kynttilöitä ja kortteja ja kaunis
kastemekko. Norjalaisesta luostarista odotellaan vielä yrttisaippuoita. Lisäksi
myynnissä on myös Caritas-logolla varustetut tuotteemme. Tervetuloa ihastelemaan ja katselemaan erityisesti uusia silkkikankaita muotiväreissä suoraan Intiasta!

