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Paavi Benedictus XVI kohtasi lokakuussa puolitoistasataa tuhatta ensikommuuniolasta italialaisista seurakunnista. Pietarinkirkon aukiolla hän vastasi spontaanisti lasten esittämiin
kysymyksiin, joista monet koskivat rippiä. “Täytyyhän meidän kotonakin siivota viikottain, vaikka sama lika siellä aina on”, paavi sanoi ja suositteli säännöllistä ripittäytymistä.
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Laskeutumisia

Toimitukselta

Kaksinkertainen juhlavuotemme on päättymässä, ja marraskuuta pidetään perinteisestikin viimeisten asioiden kuukautena, jolloin mieliimme
kohoavat erityisesti kiirastulen pyhät sielut.
Jos aatoksissamme laskeudummekin muistoihin poisnukkuneista läheisimmistämme, rukoilemme heidän sielujensa
puolesta tai pyydämme
heidän
esirukoustaan,
emme tee sitä kuitenkaan masentuneina vaan luottaen
Herran voittoon kuolemasta, jotta hän “uhraten itsensä
ristin alttarilla tahrattomana rauhan uhrina täyttäisi ihmiskunnan pelastuksen salaisuuden, ja alistettuaan kaikki luodut valtansa alle valmistaisi sinun [Jumalan] majesteetillesi ikuisen ja yleisen valtakunnan: totuuden ja elämän, pyhyyden ja armon, vanhurskauden, rakkauden ja
rauhan valtakunnan” (ks. s. 5).
Laskeudumme vähitellen myös uuteen kirkkovuoteen. Se tuo tullessaan vielä yhden erityisen juhlan, johon haluan nyt kiinnittää huomiota: Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen. Tuona päivänä, joulukuun
kahdeksantena, hiippakuntamme vihitään juhlallisesti
Neitsyt Marian, Jeesuksen, kirkon ja meidän kaikkien
Äidin, tahrattomalle Sydämelle.
Tämä vihkiminen on erityisen sopiva kirkollinen
teko. Yhteiskunta, varsinkin länsimaissa, on vuosi vuodelta yhä maallistuneempi. Sen asioita hoidetaan ja niistä päätetään hyvin pinnallisin perustein ja hyvin lyhytjänteisistä ja materiaalisista periaatteista lähtöisin. Meidän on Kristukseen uskovina katolilaisina aika tarttua
toimeen ja aktiivisesti vahvistaa sitoutumistamme kirkon
“projektiin”, Jeesuksen Kristuksen ilosanoman julistamiseen. Se on kasteen lahja meistä jokaiselle.
Mutta hiippakunnan vihkiminen tahrattomalle Sydämelle ei ole jotakin, johon me hiippakunnan jäsenet
voimme jotenkin ulkopuolisina vain osallistua. Sen toteutuminen alkaa omasta sydämestämme. Sen on ensimmäisenä tultava näkyviin omassa elämässämme, jota - kaikissa arkipäivän hankaluuksissakin - Kristuksen valo kirkastaa ja joka on todistus uskostamme Häneen, joka on
tie, totuus ja elämä. Marian sydämen puhtaus ja palvelualttius Herran ja kirkon, Hänen pyhän ruumiinsa, palveluksessa olkoon vilpitön tavoitteemme.
Laskeutukaamme tähän juhlaan hyvin valmistautuneina, sakramenttien vahvistaman ja uudistaman uskon
avulla, hyviä töitä tehden ja rakkauden ja anteeksiannon
hengessä.
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Uutisia

Oslon uusi piispa vihittiin
WWW.KATOLSK.NO

Oslossa on nyt kolme piispaa. Keskellä vastavihitty Bernt Eidsvig Can.Reg. ja hänen rinnallaan Oslon
emerituspiispat Gerhard Schwenzer SSCC (oik.) sekä vasemmalla John Willem Gran OCSO.

Lauantaina 22.10. vihittiin virkaansa Oslon uusi piispa,
Bernt Eidsvig Can.Reg. Hän
seuraa tehtävässään ennenaikaisesti tehtävästään luopunutta piispa Gerhard Schwenzeriä SSCC. Nyt 67-vuotias
piispa Schwenzer oli toiminut
piispana Oslossa vuodesta
1983 alkaen. Piispa Eidsvig on
syntynyt Norjassa 1953, hänet
otettiin katolisen kirkon täyteen yhteyteen 1977 ja vihittiin papiksi Oslon hiippakun-

nassa 1982. Vuonna 1991 hän
liittyi augustinolaiskuoriherroihin ja muutti Itävaltaan
Klosterneuburgin luostariin,
jossa hän antoi luostarilupaukset 1995. Vuodesta 1996 alkaen hän toimi luostarin noviisimestarina.
Messussa, joka vietettiin
luterilaisessa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, toimi pääselebranttina piispa Schwenzer
ja kanssavihkijöinä Oslon
emerituspiispa John Willem

Gran OCSO sekä Tukholman
piispa Anders Arborelius
OCD. Messuun osallistui
myös lukuisia augustinolaiskuoriherroja sekä mm. Apostolinen nuntius Pohjoismaissa, arkkipiispa Giovanni Tonucci, sekä Helsingin piispa
Józef Wróbel SCJ.
Vihkimismessun jälkeen
uusi piispa otti välittömästi
haltuunsa lähellä sijaitsevan
Pyhän Olavin katedraalin.
KATT/KATOLSK.NO

Ekumenia vaikeutui Ruotsissa

Ruotsin luterilaisen kirkon
(Svenska kyrkanin) kirkolliskokouksen 27.10. Upsalassa tekemä päätös antaa kirkollinen
siunaus parisuhteensa virallistaneille homoseksuaaleille vaikeuttaa maan ekumeenista tilannetta, mutta ei lopeta ekumeenista keskustelua. Näin
arvioi Tukholman katolinen
piispa Anders Arborelius
OCD heti päätöksen jälkeen
antamassaan lausunnossa. Siinä hän toteaa mm. näin:

“Me pahoittelemme syvästi sitä, että Ruotsin kirkko
ottaa käyttöön erityisen
siunaustoimituksen homoseksuaalisille pareille.
Päätös on erkaantumista
perinteisestä kristillisestä
näkemyksestä, jonka mukaan seksuaalinen yhteiselämä kuuluu yksinomaan
yhden miehen ja yhden
naisen väliseen avioliittoon. Se on pyhä liitto,
jonka Jumala itse on perustanut.”

“Päätös ei johda siihen,
että me keskeyttäisimme
ekumeenisen vuoropuhelun Ruotsin kirkon kanssa. Ikävä kyllä tämä päätös
vaikeuttaa tulevaa vuoropuhelua ja laajentaa kuilua välillämme. Mutta Jumalan avulla me tahdomme jatkaa keskusteluja,
koska Kristus velvoittaa
meitä rukoilemaan ja työskentelemään näkyvän ykseyden puolesta, jotta
maailma voisi uskoa.”

KATT/KATOLSKAKYRKAN.SE

Påven bekänner inför
150.000 barn: "Visst
är det samma synder
man biktar mest hela
tiden"
Påven improviserade en unik
trosundervisning om kommunion och bikt när under ett
massmöte med barn på Petersplatsen på lördagseftermiddagen 15 oktober. I anslutning till biskopssynoden om
eukaristin 2 till 23 oktober
hade Benedikt XVI bjudit in
italienska barn soim nyligen
tagit emot sin första kommunion. 150.000 hörsammade
inbjudan och fyllde Petersplatsen och det omgivande kvarteret.
Mötet avslutades med att
påven och barnen tillsammans
tillbad altarets sakrament under en suggestiv gudstjänst i
skymningens dunkel på Petersplatsen. Men höjdpunkten
på mötet blev kanske ändå
påvens improviserade svar på
frågor från några italienska
barn som nyss fått sin första
kommunion. Påven brast i
skratt när lilla Livia frågade
om hon måste bikta sig igen
när hon ändå märker att hon
begår samma synder hela tiden.
"Man måste inte bikta sig
före varje kommunion om
man inte har begått allvarliga
synder, som sårar Jesus djupt
och förstör vänskapen så att
du måste börja om från början. Bara i detta fall, om man
befinner sig i 'dödssynd', måste man bikta sig före kommunionen. För det andra: man
måste inte bikta sig före varje
kommunion, men det är nyttigt att bikta sig regelbundet."
"Du har rätt i att våra synder oftast är de samma hela tiden. Men vi städar ju hemma
och i våra rum minst en gång i
veckan även om det är samma
smuts hela tiden. Vi städar för
att ha det rent och för att börja om. Om man inte gör det är
risken stor att smutsen samlas
även om den inte syns."
"Samma sak händer med
vår själ. Om vi aldrig biktar oss
försummar vi vår själ. Då blir
jag nöjd med mig själv och

förstår inte att jag hela tiden
måste bli bättre och göra
framsteg. Jesus låter oss städa
själen med biktens sakrament.
Bikten hjälper oss att öppna
vårt samvete och att mogna
andligt och mänskligt."
Lille Andrea bad påven berätta om när han själv fick den
första kommunionen.
"Det var en söndag i mars
år 1936, för 69 år sedan", mindes påven.
"Det var en solig dag, och
kyrkan var mycket vacker. Jag
minns att allt var så vackert,
jag minns musiken. Vi var ett
trettiotal barn från vårt lilla
samhälle som hade knappt
500 invånare. Men mittpunkten i dessa vackra och glada
minnen är att jag förstod att
Jesus trädde in i mitt hjärta
och besökte mig, och med Jesus var Gud själv hos mig. Och
detta är en kärleksgåva som
verkligen är värd mer än hela
resten av livet. Jag var verkligen uppfylld av den stora glädjen över att Jesus hade kommit
till mig. Jag var bara nio år
men förstod att nu började en
ny del av mitt liv. Sedan dess
har jag lovat Herren: jag vill
alltid vara hos dig, men framför allt har jag bett honom:
framför allt, var du hos mig."
"Vi måste först reda ut vad
som menas med bröd", svarade Benedikt XVI.
"Idag har vi raffinerad matlagning och många olika rätter. Lever man under enklare
förhållanden är brödet den
viktigaste maten. När Jesus talar om livets bröd så blir brödet här ett slags förkortning
för all mat. Vi behöver näring
för att leva, så måste också anden, själen, få näring för att
kunna mogna och nå fullhet.
Det räcker inte med teknik,
även om den är viktig. Vi behöver Guds vänskap som hjälper oss att fatta rätt beslut och
ger oss näring för att vi skall
växa till mogna människor."
KATT/VATIKANRADION

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan puhelinnumero on vaihtunut: 09-637853.
The telephone number to St. Henry's Cathedral parish has changed: +358-9-637853.
St. Henriks katedralförsamlings telefonnummer har förändrats: 09-637853.
Fides 12/2005 - 3

Uutisia

Ei ole minun tehtäväni julkaista
monia dokumentteja, sanoo paavi

Synodi päättyi pääosin
yksituumaisena

"Ei ole minun tehtäväni julkaista monia dokumentteja",
sanoo paavi Benedictus XVI.
Puolan tv:n haastattelussa uusi
paavi kertoo muistojaan edeltäjästään, jonka kanssa hän
työskenteli 24 vuotta uskonopin kongregaation prefektinä
(1981-2005). Kun paavi kertoo
kahdesta viimeisestä tapaamisestaan Johannes Paavali II:n
kanssa, hän puhuu koko ajan
"paavista" ja "pyhästä isästä",
ikään kuin hän itse olisi yhä
edelleen vain kardinaali.
”Toiseksi viimeinen tapaaminen oli Gemelli-sairaalassa
5. tai 6. helmikuuta ja viimeinen oli päivää ennen hänen
kuolemaansa hänen huoneessaan”, kertoo Benedictus XVI.
”Edellisen tapaamisen aikana näkyi, että paavi kärsi,
mutta hän oli aivan tajuissaan
ja läsnä oleva. Minä olin - julmasti kylläkin - tullut hänen
luokseen töiden kanssa, tarvitsin hänen päätöksiään. Paavi
kärsi mutta kuulteli hyvin tarkkaavaisesti, mitä minä sanoin.
Muutamalla sanalla hän ilmoitti päätöksensä, tervehti
minua saksaksi ja vakuutti
luottamustaan ja ystävyyttään.
Oli liikuttavaa nähdä, kuinka
hän kärsi Herraan yhdistyneenä, ja samalla saattoi nähdä sisäisen rauhan ja kirkkauden
säteilevän esiin.”
”Toinen tapaaminen oli
päivää ennen hänen kuolemaansa”, jatkaa nykyinen paavi kertomustaan. ”Tällä kerralla hän luonnollisesti kärsi

Roomassa kokoontunut piispainsynodi tuli päätökseensä
sunnuntaina 23.10. Tuolloin
paavi Benedictus XVI vietti
synodi-isien kanssa juhlallisen
pyhän messun Pietarinkirkon
aukiolla ja julisti samalla pyhiksi viisi autuasta. (Ks. ruots.
uutinen tämän sivun alalaidassa.)
Vasta toisen kerran synodien pian 40-vuotisessa historiassa paavi myös päätti julkaista
synodin lopussa äänestämällä
hyväksytyt ehdotukset (propositiones). Perinteisesti ne on jätetty yksin paavin harkintaan,
jotta hän on sitten voinut

enemmän ja se näkyi. Hän lepäsi lääkäreiden ja ystävien
keskellä. Hän oli edelleen täysin tajuissaan ja antoi minulle
siunauksensa. Hän ei enää pystynyt paljon puhumaan. Hänen kärsivällisyytensä kärsimyksessään opetti minulle paljon. Sen näki ja tunsi, että hän
lepäsi Jumalan käsissä ja jättäytyi Jumalan tahdon varaan.
Kivuistaan huolimatta hän oli
täynnä rauhaa, sillä hän lepäsi
Jumalan rakastavissa käsissä.”
Huhtikuun 20. päivänä,
päivä valitsemisensa jälkeen,
paavi Benedictus XVI sanoi,
että hän tunsi, kuinka Johannes Paavali II oli läsnä, laski
kätensä hänen olalleen ja sanoi, ettei hänen tulisi olla peloissaan. Tänään, sanoo Benedictus XVI, hän tuntee edeltäjänsä läsnäolon ennen kaikkea
tämän jälkeensä jättämissä
teksteissä.
”Paavi jätti perintönään
meille 14 kiertokirjettä (ensyklikaa) ja useita synodien jälkeisiä kirjeitä sekä muita dokumentteja. Nämä kaikki muodostavat rikkaan perinnön,
jota kirkko ei vielä ole riittävästi ottanut omakseen.
”Sen tähden”, painottaa
Benedictus XVI, ”minun henkilökohtainen tehtäväni ei ole
julkaista monia uusia dokumentteja vaan pitää huolta,
että nämä dokumentit omaksutaan, sillä ne ovat runsas aarre ja ne näyttävät, kuinka Vatikaanin II kirkolliskokousta on
tulkittava. Mehän tiedämme,

että paavi piti kirkolliskokousta suuressa arvossa. Hän oli
tehnyt
kirkolliskokouksen
hengen ja kirjaimen omikseen, ja näissä teksteissään hän
osoittaa meille, mitä kirkolliskokous todella tahtoi ja mitä
se ei tahtonut. Hän auttaa
meitä olemaan todella meidän
aikamme ja tulevaisuuden
kirkko. Paavi Johannes Paavali
II on aina minua lähellä teksteissään.”
”Tiedän myös, kuinka monet näistä teksteistä syntyivät,
ja muistan keskustelun, jota
kävimme eri teksteistä. Voin
jatkaa keskustelua pyhän isän
kanssa. Tämä läheisyys tekstien kautta ei ole läheisyyttä
vain sanoihin vaan myös henkilöön. Tekstien takaa tunnen
paavin itsensä. Ihminen, joka
menee Herran luo, ei mene
pois. Tunnen yhä enemmän,
että ihminen, joka menee Herran luokse, tulee lähemmäksi
meitä, ja että hän on minua
lähellä Herran kautta: Jos
minä olen lähellä Herraa, olen
myös lähellä Johannes Paavali
II:a, ja nyt hän auttaa minua
olemaan lähellä Herraa. Minä
koetan päästä sisään hänen
rukouksensa ilmapiiriin ja hänen rakkauteensa Herraa ja
Neitsyt Mariaa kohtaan, ja
minä uskon itseni hänen rukoustensa huomaan. Näin on
olemassa pysyvä dialogi ja läheisyys, mutta uudella ja syvällä tavalla.”
KATT/VIS

Påven firade sin första helgonförklaring
När 256 biskopar från 118 länder 23 oktober firade avslutningen av den tre veckor långa
biskopssynoden i Vatikanen
var det de frånvarande som
märktes mest: de fyra kinesiska biskopar som inte fått utresetillstånd. Under mässan på
Petersplatsen som avslutade
synoden sände påven en hälsning till de fyra kinesiska biskoparna å hela synodens vägnar.
"Med djup smärta har vi
känt frånvaron av företrädarena för biskoparna i kyrkan i
Kina", sade påven.
"Men jag vill försäkra de
kinesiska biskoparna att vi i
våra böner är nära dem, deras
präster och alla katoliker. De
gemenskaper de leder får vandra en väg av lidande, men vi
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bär deras lidande i våra hjärtan och det kommer inte att
förbli utan frukt, för det är ett
deltagande i påskmysteriet, till
Faderns förhärligande."
Också de biskopar som
kommit till synoden sände 22
oktober ett brev till de fyra
frånvarande kinesiska biskoparna.
"Er frånvaro har åsamkat
vår själ djup sorg, skrev synoden. Vi hade velat träffa er och
höra er berätta om er kyrkas
fruktbara lidande."
Påvens mässa på Petersplatsen söndag 24 oktober var på
samma gång avslutning av biskopssynoden om eukaristin,
slutet på ett år vigt åt eukaristin av förre påven Johanes Paulus II, världsmissionsdagen,
och dessutom Benedikt XVI:s

första kanonisering.
Det var fem nya helgon
som kanoniserades på Petersplatsen, som fylldes främst
av chilenare som kommit för
att hylla sitt nya helgon den
chilenske jesuiten Alberto
Hurtado Cruchaga (19011952). De övriga fyra var två
polacker som bägge var verksamma i Ukraina och som saligförklarades där av Johannes
Paulus II år 2001: biskopen
Józef Bilczewski (1860-1923)
och prästen och ordensgrundaren Zygmunt Gorazdowski
(1845-1920), samt två italienare: prästen och ordensgrundaren Gaetano Catanoso
(1879-1963) och kapucinmunken Felice da Nicosia (17151787).
KATT/VATIKANRADION

muotoilla niiden pohjalta kirkollisen asiakirjan.
Ehdotukset, samoin kuin
synodin lopussa hyväksytty synodin viesti, korostavat eukaristian ja siinä toteutuvan Kristuksen todellisen läsnäolon
keskeistä asemaan katolisessa
kirkossa ja sen elämässä.
Kaikki tiedot myös synodin
ilmapiiristä viittaavat siihen,
että vaikka monenlaisia ajatuksia esitettiinkin, vallitsee kirkossa hyvin suuri yksimielisyys
eukaristian ja siihen liittyvien
säädösten osalta.
Lisää sivuilla 6-7.
KATT/VIS/VATIKANRADION

Euroopan uskonnollisuus
numeroin

Muun muassa norjalaisissa
lähteissä julkaistun tutkimuksen mukaan Euroopan ylivoimaisesti ahkerinta kirkossakävijäkansaa ovat puolalaiset
(57,4%), heidän jälkeensä tulevat portugalilaiset (30,5%),
sitten kreikkalaiset (22,9%),
espanjalaiset (18,9%), slovenialaiset (16,6%), itävaltalaiset
(15,6%), britit (14,9%), sveitsiläiset (13,1%) ja luxemburgilaiset (12,4%). Kansojen perässä
on suluissa ilmoitettu prosenttiluku, joka kertoo, kuinka
suuri osa käy kirkossa vähintään kerran viikossa. Suomessa vastaava luku oli tutkimuksen mukaan 4,8%.
Kun eri maiden kansalaisilta puolestaan kysyttiin, kuinka

uskonnollisina he itseään pitävät, järjestys muuttui melkoisesti. Merkittävän uskonnollisena itseään pitävät kreikkalaiset (54%), puolalaiset (39,5%),
sveitsiläiset (26,6%), suomalaiset
(24%),
itävaltalaiset
(21,3%), belgialaiset (20,8%),
portugalilaiset (19,6%), slovenialaiset (18,6%), britit (17%),
luxemburgilaiset (15,4%), saksalaiset (14,9%), espanjalaiset
(14,7%), tanskalaiset (12,1%)
ja norjalaiset (11%).
Nämä tiedot ovat vain osa
suurta eurooppalaista sosiaalista tutkimusta (European
Social Survey), jossa haastateltiin 40.000 ihmistä 20 maasta.
Kysymyksiä oli kaikkiaan 150.
KATT/KATOLSK.NO

Episkopaalikirkosta liittyvien
pastorien asia sai oman
selvittelijän
Uskonopin kongregaatio on
nimittänyt yhdysvaltalaisen
Newarkin arkkihiippakunnan
arkkipiispan John Myersin selvittämään episkopaalikirkosta
(anglikaanikirkosta) katoliseen kirkkoon liittyvien pastorien tietä katoliseen pappeuteen. Hänen esimiehensä tässä tehtävässä on vastavalittu
uskonopin kongregaation prefekti, arkkipiispa William Levada.
Paavi Johannes Paavali II
teki jo vuonna 1980 mahdolliseksi sen, että naimisissa olevat episkopaalipastorit, jotka
etsivät täyttä ykseyttä katolisen

kirkon kanssa, voidaan tietyin
edellytyksin vihkiä papeiksi.
Hän myös mahdollisti ns. personaaliseurakuntien perustamisen, joissa säilytetään joitakin anglikaaniseen traditioon
kuuluvia liturgisia muotoja,
vaikka ne ovatkin katolisia ja
paikallisen piispan alaisia.
Vuoden 1983 jälkeen Yhdysvalloissa on vihitty 78 episkopaalipastoria
katoliseen
pappeuteen ja perustettu 7
personaaliseurakuntaa. Toistakymmentä pastoria on tällä
hetkellä opiskelemassa tai pyrkimässä katolisiksi papeiksi.
KATT/EWTN/CNA

Oremus

T

otisesti on arvokasta ja oikein, kohtuullista ja autuaallista, että me aina ja kaikkialla kiitämme sinua, Herra, pyhä
Isä, kaikkivaltias iankaikkinen
Jumala.
Sillä sinä olet ainoan Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, ikuiseksi papiksi ja maailmankaikkeuden kuninkaaksi ilon öljyllä voidellut,
jotta hän uhraten itsensä ristin alttarilla tahrattomana rauhan uhrina täyttäisi ihmiskunnan pelastuksen salaisuuden, ja
alistettuaan kaikki luodut valtansa alle valmistaisi sinun majesteetillesi ikuisen ja yleisen
valtakunnan:
totuuden ja elämän, pyhyyden ja armon, vanhurskauden,
rakkauden ja rauhan valtakunnan.
Sen tähden me veisaamme
enkeleitten ja arkkienkelten,
voimien ja valtiaitten ja taivaan
kaiken joukon kanssa sinun
kunniasi virttä lakkaamatta sanoen:
Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat
taivaat ja maa sinun kunniaasi.
Hoosianna korkeuksissa.
Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.
Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Folio 188r. Kristus siunaa maailmaa. Christus Rex, Inc.

KAIKKEUDEN

PREFAATIO

KRISTUKSEN,
KUNINKAAN,

MESSUKIRJASTA

Sunnuntait ja juhlapyhät

Allhelgonadag
O Herre Gud, vi bedja dig:
Till alla dem så nådelig,
Som lida marter, kval och hån
För tron på dig och på din Son.
O, stärk dem i den svåra strid
De kämpa i vår hårda tid.
Hugsvala dem och var dem när
Och med din Ande frid beskär.
Den tårars sådd de bära ut
Låt bli en glädjeskörd till slut.
Och dem förlös från jordens tvång
Till salig fröjd och segersång.

J. JOHANSSON

6.11. kirkkovuoden 32. su, KAIKKIEN PYHIEN
JUHLA, PYHÄINPÄIVÄ (IV)
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1 Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a
13.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L San. 31: 10–13, 19–20, 30–31
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1a
2L 1 Tess. 5:1–6
Ev. Matt. 25:14–30 tai 25:14–15, 19–20
20.11. kirkkovuoden 34. su, KRISTUS, KAIKKEUDEN
KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Hes. 34:11–12,15–17
Ps. 23: 1–2a, 2b–3, 5, 6. Ks 1
2L 1 Kor. 15:20–26, 28
Ev. Matt. 25:31–46
Uusi kirkkovuosi (B - II):
27.11. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 63: 16b-17, 64: 1, 3-8
Ps. 80: 2ac+3b, 15-16, 18-19. Ks 4
2L 1 Kor. 1: 3-9
Ev. Mark. 13: 3

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

Marraskuu

Että avioliittoon vihityt ottaisivat esikuvakseen sen esimerkin
pyhyydestä, jota arkielämässään osoittavat monet avioparit.
Että lähetysmaiden papit tulisivat tietoisiksi tehtävästään
tukea syntyperäisiä pappeja ja
muita työntekijöitä.

Joulukuu

Että yhä syvempi ymmärrys
kasvaisi siitä, että Jumala on
luonut miehen ja naisen elämään suunnitelmansa mukaan.
Että Jumalan etsiminen ja
totuuden tavoittelu johdattaisivat kaikki maailman ihmiset
Herran kohtaamiseen.

Böneapostolatet
Vi ber ...

November

Att de gifta som förebild tar de
exempel på helighet, som i det
dagliga livet visas av så många
äkta par.
Att prästerna i missionsländerna blir medvetna om sin
uppgift att alltid ge sitt stöd åt
de infödda prästerna och övriga medarbetare.

December

Att en allt djupare förståelse
sprids om att man och kvinna
är skapade av Gud för att leva
efter hans plan.
Att sökandet efter Gud och
längtan efter sanningen leder
varje människa på jorden fram
till att möta Herren.

Taivaan pyhien
ja maan päällä
elävien
vanhurskaitten sielujen rukoukset
ovat kuin parfyymi, jonka
tuoksu ei koskaan katoa.
PYHÄ PIO
PIETRELCINALAINEN
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Piispainsynodin loppusanoma
Jumalan kansalle
jonka synodin isät hyväksyivät perjantaina 21. lokakuuta 2005
piispainsynodin 11. varsinaisen yleiskokouksen päätteeksi

Eukaristia —
elävä leipä
maailman
rauhaa varten

Rakkaat veljet piispat,
rakkaat papit ja diakonit,
rakkaat sisaret ja veljet

1. ”Rauha teille!” Jerusalemissa yläsaliin ilmestyneen
Herran nimessä me toistamme: ”Rauha teille!” (Joh.
20,21). Tuokoon hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa
teille lohdutusta ja antakoon
se tarkoituksen koko elämällenne! Pitäköön hän teidät
iloisina ja toiveikkaina! Sillä
Kristus elää kirkossaan, niin
kuin hän lupasi (Matt. 28,20).
Hän pysyy meidän kanssamme
iäti, aina maailman loppuun
saakka. Kaikkein pyhimmässä
eukaristian sakramentissa hän
antaa meille itsensä sekä ilon
rakastaa niin kuin hän rakasti. Hän käskee meitä jakamaan voittoisan rakkautensa
veljiemme ja sisartemme kanssa kaikkialla maailmassa. Tätä
ilon täyttämää sanomaa me
julistamme teille, rakkaat veljet ja sisaret, nyt, kun piispainsynodi eukaristiasta päättyy.

Siunattu olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka jälleen
on kutsunut meidät aivan
kuin yläsaliin, ja siunattu olkoon Maria, Jumalan ja meidän Äitimme, että palauttaisimme mieliimme pyhän eukaristian suurenmoisen lahjan.

2. Meidät kutsui Roomaan
paavi Johannes Paavali II, jota
kunnioittaen muistamme, ja
kutsun vahvisti hänen pyhyytensä Benedictus XVI. Olemme tulleet viidestä maanosasta rukoillaksemme ja pohdiskellaksemme yhdessä eukaristiaa, joka on kirkon elämän ja
lähetystyön lähde ja huippu.
Synodin tarkoitus oli tarjota
pyhälle isälle ehdotuksia, jotka
auttaisivat häntä uudistamaan
ja syventämään kirkon eukaristista elämää. Olemme saaneet
kokea, mitä pyhä eukaristia on
ollut alusta alkaen: yksi usko ja
yksi kirkko, jota yksi elämän
6 - Fides 12/2005

“Me uskomme vakaasti ja opetamme kirkon pysyvän tradition mukaisesti, että Jeesuksen sanat, jotka pappi lausuu messussa, saavat Pyhän Hengen vaikutuksesta aikaan sen, mitä ne merkitsevät. Ne saavat aikaan ylösnousseen Kristuksen todellisen läsnäolon (KKK 1366). Tästä aivan erityisestä lahjasta kirkko elää; tämä lahja kokoaa kirkon, puhdistaa sen ja
muuttaa sen Kristuksen yhdeksi ruumiiksi, jonka yksi Henki elävöittää (vrt. Ef. 5, 29). ... Eukaristia on rakkauden lahja: rakkauden lahja Isältä, joka lähetti ainokaisen Poikansa, jotta maailma voisi pelastua (Joh. 3, 16-17); rakkauden lahja Kristukselta, joka rakasti meitä loppuun asti (Joh. 13, 1); Jumalalta saatu rakkauden lahja, jonka Pyhä Henki vuodatti sydämiimme
(Room. 5, 5).”

Samana iltana, kun piispainsynodin loppusanoma hyväksyttiin, myös Helsingissä Pyhän Henrikin katedraalissa vietettiin koko ilta aina puoleen
yöhön saakka alttarin sakramentin ääressä palvoen ja rukoillen. Adoraation oli järjestänyt Catholic Students’ Club, ja sen aikana isä Manuel
Prado piti kauniin mietiskelyn eukaristiasta.

leipä ravitsee, näkyvässä ykseydessä Pietarin seuraajan kanssa.

3. Piispojen, muiden osallistujien sekä ekumeenisten
edustajien veljellinen ajatustenvaihto on uudistanut vakaumuksemme siitä, että pyhä
eukaristia elävöittää ja muuttaa idän ja lännen osakirkkojen elämän sekä ne monet toiminnot, jotka liittyvät elämämme eri tilanteisiin. Olemme iloinneet syvästi eukaristisen uskomme ykseydestä, jota
olemme saaneet kokea riitusten, kulttuurin ja pastoraalisten tilanteiden erilaisuudesta
huolimatta. Näin monien piis-

pojen läsnäolo on sallinut meidän kokea hyvin suoraan erilaisten liturgisten traditioidemme rikkauden, joka tuo
päivänvaloon ainoan eukaristisen mysteerin syvyydet.

Me kutsumme teitä, rakkaat kristityt veljet ja sisaret
kaikista tunnustuksista, rukoilemaan yhä palavammin, että
sovinnon päivä ja kirkon täysi,
näkyvä ykseys toteutuisi pyhän
eukaristian vietossa, niin kuin
Jeesus itse rukoili kuolemansa
aattona: ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa.
Niin tulee heidänkin olla yhtä
meidän kanssamme, jotta

maailma uskoisi sinun lähettäneen minut” (Joh. 17,21).

4. Olemme syvästi kiitollisia Jumalalle pyhän isän Johannes Paavali II:n pontifikaatista ja hänen viimeisestä kiertokirjeestään Ecclesia de
Eucharistia, jota seurasi eukaristian vuoden avannut apostolinen kirje Mane nobiscum
Domine. Me pyydämme Jumalaa moninkertaistamaan hänen todistuksensa ja opetuksensa hedelmät. Osoitamme
kiitoksemme myös koko Jumalan kansalle, jonka läsnäolon
ja solidaarisuuden olemme
saaneet tuntea näiden kolmen, rukouksen ja pohdinto-

jen täyttämän viikon aikana.
Kiinan paikalliskirkot ja niiden piispat, jotka eivät päässeet osallistumaan työskentelyymme, saivat erityisen paikan ajatuksissamme ja rukouksissamme.

Kaikille teille, piispat, papit ja diakonit, lähetystyöntekijät kaikkialla maailmassa, vihityn elämän miehet ja naiset,
uskovat maallikot, sekä teille
miehet ja naiset, joilla on hyvä
tahto, rauhaa ja iloa Pyhässä
Hengessä Ylösnousseen Kristuksen nimessä!

Dokumentti
Kärsivän
maailman
kuuntelu

5. Synodin kokoontuminen muodostui tiiviiksi ajaksi,
jolloin vaihdettiin kokemuksia
ja kerrottiin kirkon elämästä
eri maanosissa. Olemme saaneet kuulla ääriolosuhteista ja
sotien, nälän, terrorismin ja
epäoikeudenmukaisuuden eri
muotojen aiheuttamasta kärsimyksestä, joka on satojen miljoonien ihmisten päivittäistä
todellisuutta. Lähi-idässä ja
Afrikassa esiintyvä räjähdysherkkä väkivalta on muistuttanut meitä siitä, että Afrikan
maanosa on maailman yleisen
mielipiteen unohtama. Luonnonkatastrofit, jotka tuntuvat
lisääntyneen, pakottavat meitä
myös suhtautumaan luontoon
yhä suuremmalla kunnioituksella sekä vahvistamaan solidaarisuuttamme niistä kärsivien kansojen kanssa.
Emme ole pysyneet hiljaa
maallistumisen seurausten
edessä, jotka ovat nähtävissä
erityisesti länsimaissa. Maallistuminen johtaa uskonnolliseen välinpitämättömyyteen ja
relativismin eri ilmenemismuotoihin. Olemme muistaneet epäoikeudenmukaisuuden ja äärimmäisen köyhyyden todellisuuden, joka on
näkyvissä kaikkialla, mutta erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.
Kaikki tämä kärsimys huutaa
Jumalaa avuksi ja haastaa ihmiskunnan omantunnon. Se
haastaa meidät kaikki. Mikä
maailmamme ”kylästä” on tulossa, uhanalaisesta ympäristöstämme, jota tuho uhkaa?
Mitä on tehtävissä, jotta tänä
globalisaation aikana solidaarisuus voittaisi kärsimyksen ja
kurjuuden? Me käännämme
ajatuksemme myös niiden
puoleen, jotka hallitsevat kansoja, että he edistäisivät jokaisen ihmisen ihmisarvoa sikiämisestä luonnolliseen kuolemaan. Me pyydämme heitä
säätämään lakeja, jotka kunnioittavat avioliiton ja perheen
luonnollisia oikeuksia. Omasta puolestamme aiomme jatkossakin osallistua aktiivisesti
yleiseen pyrkimykseen luoda
kestäviä ratkaisuja koko ihmisperheen todelliselle edistykselle, jossa keneltäkään ei puutu
jokapäiväistä leipää.

6. Olemme vieneet kaikki
nämä kärsimykset ja kysymykset mukanamme yhteiseen eukaristian viettoomme ja adoraatioomme. Keskusteluissamme, ja kuunneltuamme tarkasti toinen toistamme, liikutuimme ja järkytyimme siitä
todistuksesta, jonka marttyyrit

yhä tänä päivänä antavat monin paikoin ympäri maailmaa
aivan kuin kirkon koko historian aikana. Synodin isät ovat
muistuttaneet meitä siitä, että
marttyyrit ovat juuri pyhän
eukaristian ansiosta aina löytäneet voiman voittaa vihan rakkaudella ja väkivallan kärsivällisyydellä.

”Tehkää tämä
minun
muistokseni”

7. Kärsimyksensä aattona
”Jeesus otti leivän, siunasi,
mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: 'Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.' Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: 'Juokaa tästä, te kaikki.
Tämä on minun vereni, liiton
veri, joka kaikkien puolesta
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Ja minä sanon
teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin
sinä päivänä, jona juon uutta
viiniä teidän kanssanne Isäni
valtakunnassa'” (Matt. 26,2628). ”Tehkää tämä minun
muistokseni” (Luuk. 22,19; 1
Kor. 11,24-25). Alusta alkaen
kirkko on muistanut Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta viimeisen ehtoollisen
sanoin ja elein pyytäen Henkeä muuttamaan leivän ja viinin Kristuksen ruumiiksi ja
vereksi. Me uskomme vakaasti
ja opetamme kirkon pysyvän
tradition mukaisesti, että Jeesuksen sanat, jotka pappi lausuu messussa, saavat Pyhän
Hengen vaikutuksesta aikaan
sen, mitä ne merkitsevät. Ne
saavat aikaan ylösnousseen
Kristuksen todellisen läsnäolon (KKK 1366). Tästä aivan
erityisestä lahjasta kirkko elää;
tämä lahja kokoaa kirkon,
puhdistaa sen ja muuttaa sen
Kristuksen yhdeksi ruumiiksi,
jonka yksi Henki elävöittää
(vrt. Ef. 5, 29).

Eukaristia on rakkauden
lahja: rakkauden lahja Isältä,
joka lähetti ainokaisen Poikansa, jotta maailma voisi pelastua (Joh. 3, 16-17); rakkauden lahja Kristukselta, joka rakasti meitä loppuun asti (Joh.
13, 1); Jumalalta saatu rakkauden lahja, jonka Pyhä Henki
vuodatti sydämiimme (Room.
5, 5). Hän huutaa meissä:
”Abba! Isä!” (Gal. 4, 6) Pyhää
uhria viettäessämme me siksi
iloiten kerromme maailman
pelastuksesta julistaen Herran
voittoisaa kuolemaa siihen
saakka, kun hän tulee. Yhteydessämme hänen ruumiinsa
kanssa me saamme ”pantin”
omasta ylösnousemuksestamme.

8. Neljäkymmentä vuotta
Vatikaanin II kirkolliskokouksen jälkeen olemme halunneet
tutkia, missä määrin sopivasti
uskon salaisuuksia ilmaistaan
ja vietetään liturgisissa kokoontumisissamme. Synodi
vahvistaa sen, että kirkolliskokous tarjosi tarpeellisen pohjan aidolle liturgiselle uudistumiselle. Nyt on tarpeen jalostaa tämän uudistuksen myönteisiä hedelmiä ja korjata niitä
väärinkäytöksiä, joita liturgian
viettoon on päässyt sulautumaan. Olemme vakuuttuneita
siitä, että kunnioitus liturgian
pyhää luonnetta kohtaan välittyy aidosta uskollisuudesta niitä liturgisia normeja kohtaan,
joita asianmukainen auktoriteetti on säätänyt. Kukaan ei
saa pitää itseään kirkon liturgian mestarina. Ensimmäinen
edellytys kauniiden liturgioiden viettoon on elävä usko,
joka tunnistaa Herran läsnäolon. Tällainen liturgia on ”aamen” Jumalan kunniaksi.

6) voisi johdattaa uskovat yhä
vahvempaan uskonelämään.
Tätä tarkoitusta varten idän
ortodoksiset ja katoliset traditiot viettävät pyhää liturgiaa,
suosivat Jeesuksen rukousta ja
kannustavat
eukaristiseen
paastoon, kun taas latinalainen traditio harjoittaa ”eukaristista hengellisyyttä”, joka
huipentuu eukaristian vietossa. Siihen liittyy myös alttarin
sakramentin palvonta messun
ulkopuolella, eukaristinen siunaus, sakramenttikulkueita
sekä muita terveitä kansanhurskauden ilmentymismuotoja. Tällainen hengellisyys toimii varmasti runsaana lähteenä jokapäiväistä elämäämme
varten ja todistuksemme vahvistamista ajatellen.

11. Me kiitämme Jumalaa,
että monissa maissa, joissa
pappeja ei aikaisemmin ollut
tai joissa heidät oli pakotettu
toimimaan piilossa, kirkko on
vapaa viettämään pyhiä salaisuuksia. Evankeliumin saarnaamisen vapaus ja uudella
innolla vahvistuneet todistajat
herättelevät vähitellen uskoa
alueilla, joista kristinusko on
ollut poissa. Lämpimästi tervehdimme ja rohkaisemme
kaikkia, jotka yhä joutuvat kärsimään vainoa. Me myös pyydämme, että siellä, missä kristityt ovat vähemmistö, he saisivat viettää Herran päivää täysin vapaasti.

Jälkimmäinen osa seuraavassa
Fidesissä 13/2005.

Kirkon
eukaristisen
elämän valoja

9. Synodin työ sujui veljellisen ilon hengessä. Sitä ravitsi
avoin keskustelu monista ongelmista ja vapaa keskustelu
eukaristian vuoden monista
hedelmistä. Pyhän isämme
Benedictus XVI:n kuunteleva
läsnäolo on ollut kaikille meille esimerkki ja merkittävä tuki.
Monissa puheenvuoroissa on
tullut esiin myönteisiä ja iloisia tapahtumia, esimerkiksi:
uudelleen lisääntynyt tietoisuus sunnuntaimessun tärkeydestä; lisääntyneet pappis- ja
sääntökuntakutsumukset eri
puolilla maailmaa; voimakkaat
kokemukset maailman nuortenpäiviltä, jotka kulminoituivat Saksan Kölnissä; monien
aloitteiden syntyminen kaikkeinpyhimmän sakramentin
palvontaan liittyen lähes kaikkialla; kaste- ja eukaristiakatekeesin uudistuminen Katolisen kirkon katekismuksen valossa; sellaisten liikkeiden ja
yhteisöjen kasvu, jotka valmistavat lähetystyöntekijöitä uutta evankeliointia varten; nuorten messupalvelijoiden määrän kasvaminen, sillä he ovat
toivon merkki uusista kutsumuksista; sekä monet muut
tapahtumat ovat aihe kiitollisuuteen.
Lopulta synodi-isät toivovat, että eukaristian vuosi toimisi alkuna ja lähtöpisteenä
globalisoituneen ihmiskunnan uudelle evankelioinnille,
joka alkaa eukaristiasta.
10. Me toivomme, että ”eukaristinen hämmennys” (EE,

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.

Valoisa vuori ja parantavia vesiä

Pyhän ristin kirkon julkisivusaneerausta (ks. s. 16) voi
tukea hankkimalla Elina
Grönlundin kirjoittaman kirjan Valoisa vuori ja parantavia vesiä - nykyajan pyhiinvaelluksia, jonka seurakuntamme on julkaissut.
Samalla kartuttaa tietämystään tästä merkittävästä
hengellis-ruumiillisesta traditiosta, joten hyöty on kaksinkertainen. Kirjan hinta on
20 euroa, mutta enemmänkin saa maksaa, aivan
omantunnon mukaan. Loistava idea esimerkiksi joululahjaksi! Kirjaa voi tilata seurakunnastamme postitse,
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

05.11. la 9.45 messu ranskaksi ja uskonnonopetus 11.00 vainajien päivän messu,
13.00 rukoushetki Hietaniemen ortodoksisella hautausmaalla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.
06.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu.
7.-8.11. maanantaina ja tiistaina ei ole
messua pappienneuvoston takia.
08.11. ti 18.00 CSC: ruusukko.
12.11. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu.
14.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa.
15.11. ti 14.00 seniores: messu ja kokous,
18.00 seurakuntaneuvoston kokous.
19.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu). 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai (Kristus, kaikkeuden kuningas): 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 10-14 Caritas-basaari
seurakuntasalissa, 12.30 messu ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu.
22.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu.
26.11. la 15.00-17.30 vahv.sakr. uskonnonopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
27.11. adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu.
28.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa.
03.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu). 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
04.12. adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu.
06.12. ti 11.00 itsenäisyyspäivän messu.

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
kaikkien poisnukkuneiden muistopäivän
messu, 11.45 rukoushetki hautausmaalla
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in English
11.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
pyhä messu Porissa
12.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
15.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
19.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas, juhlapyhä:
10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
22.11. ti 19.00 informaatiokurssi
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik(at)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(at)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.To ja kk 1. pe 18.30 adoraatio. Pe 17.40 vesper. 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(at)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. Ti 19.00 kuukauden 1. miestenpiiri,
kuukauden 2. teologinen opintopiiri, kuukauden 3. informaatiokurssi
Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi(at)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(at)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-pe (arkipäivisin) messu klo 18.00. Ke 17.40 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(at)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(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.catholic.fi.
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 20.11. su 16.00 messu
Tikkurila: 27.11. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu suomeksi.
Vahvistusopetus seurakuntasalissa messun jälkeen. 18.00 aattomessu
6.11. kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä:
10.00 päämessu, 11.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 14.00 messu Lohjalla, 18.00 iltamessu
8-9.11. ti ja ke ei ole messua kirkossa pappienneuvoston kokouksen takia.
12.11. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 lauantaikurssi suomeksi
ja ruotsiksi Englantilaisella koululla, 11.00
messu suomeksi, 16.30 messu Riihimäellä, 18.00 aattomessu
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu
19.11. la 18.00 aattomessu
20.11. kirkkovuoden 34.sunnuntai, Kristus,
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.00
päämessu (Teresojen myyjäiset messun
jälkeen), 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 18.00 iltamessu
21.11. ma huom. ei messua kirkossa!
24.11. to 19.00 seurakuntaneuvoston kokous
26.11. la 10.00 - 14.00 vahvistus- ja ensikommuunio-opetus Englantilaisella koululla, 18.00 aattomessu
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.00 päämessu, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu Forssassa, 18.00
iltamessu
30.11. ke 9.30 koululaisten messu
----------------- Diaspora ----------------Forssa: 27.11. su messu klo. 16.00 Ev.lut.
srk-talon kappelissa
Lohja: 6.11. su messu klo. 14.00 Pyhän
Laurin kirkossa
Riihimäki: 12.11., 10.12. la messu klo.
16.30 Kappelikirkossa hautausmaan vieressä (Koivukatu 21)

Turku

----------------- Diaspora ----------------Pori: pe 11.11. klo 17.00 katekeesi, 18.00
pyhä messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
pyhä messu
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.45 ruusukkoruukouksen piiri, 10.30 juhlamessu
7.11.-8.11. Pappien kokous Stella mariksessa (huom! ma, ti ja ke ei messua)
9.11. ke Lateraanikirkon vihkiminen, juhla
11.11. pe 18.00 messu Kiteellä
12.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa (huom.
messu tsatsounassa!)
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
16.11. ke/we 18.00 English Mass
17.11. to 14.00 seniorien kokous
19.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 pyhä
messu
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas, juhlapyhä:
10.30 päämessu
26.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
----------------- Diaspora ----------------Kitee: 11.11., 2.12. pe 18.00 messu(Ev.lut.
kirkko, Savikontie 5)
Joensuu: 12.11. (huom. tsatsounassa),
3.12 la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)
Varkaus: 12.11., 3.12. la 16.00 messu (Ort.
kirkko Taipaleentie 26)
Mikkeli: 13.11., 4.12., su 16.00 messu
(Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 26.11., 10.12. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio: 27.11.,11.12. su 16.00 messu (Ort.
tuomiokirkon srk-Sali, Snellmaninkatu 8)
Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
19.11., 17.12.
Seniorit: 17.11., 15.12.
Mass in English: 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Huom! arkipäivän messu julkisivuremontin vuoksi klo 18.00!
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
messu poisnukkuneiden uskovien puolesta, 9.00 messu Lapualla, 12.00 messu
Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-

Kalenteri
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 päämessu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.30 messu englanniksi/Mass in English
12.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu Pietarsaaressa,
18.30 messu englanniksi/Mass in English
19.11. la 13.00 messu Lapualla, 16.00
messu Vaasassa
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolan kielellä,
18.30 messu englanniksi/Mass in English
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: su 6.11.; 4.12. klo 15.00
(Matti Alangon katu 11)
Lapua: la 5.11.; 3.12. klo 9.00, huom. la
19.11. klo 13.00, ma 26.12. klo 9.00
Pietarsaari: la 5.11.; 3.12. klo 12.00, huom.
su 13.11.; 18.12. klo 12.00, ma 26.12. klo
12.00 (Kappelitie 5)
Vaasa: la 5.11.; 19.11.; 3.12. klo 16.00,
huom. ma 26.12. klo 16.00 (Koulukatu 45)

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
4.11. kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja adoraatio
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: päämessu
11.00
10.11. to pyhä Leo suuri, paavi ja kirkonopettaja, muistopäivä: 18.00 iltamessu
12.11. la 13.00 perhemessu
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00
päämessu
17.11. to Unkarin pyhä Elisabet, sääntökuntalainen, muistopäivä: 18.00 iltamessu
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 18.00
iltamessu
24.11. to 18.00 iltamessu
27.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Hamina: su 27.11. klo 11.00 (Ev.lut srkkeskuksessa, Mannerheimintie 12)
Lahti: la 5.11., 3.12., klo 16.00 (Ort. kirkon
srk-salissa)
Lappeenranta: su 20.11., 18.12. klo 12.00
(Ort. kirkossa)
Uskonnonopetus:
Lahti: la 5.11., 3.12. klo 14-16 (Ort. kirkon
tiloissa)
Kouvola: la 12.11., 10.12. klo 11-13 ja messu klo 13.00

PYHÄN URSULAN KIRKON
VIHKIMISEN MUISTOPÄIVÄ
SUNNUNTAINA 11.12.2005 klo
11.00 piispanmessu, jolloin piispa Józef Wróbel SCJ jakaa vahvistuksen
sakramentin. Messun jälkeen lyhyt
konsertti juhlan kunniaksi. Tilaisuus
jatkuu seurakuntasalissa.
TERVETULOA!
Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
4.11. pe 17.00 pyhän sakramentin palvonta, 17.30 iltamessu
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä, vainajien päivä: 11.00
rukoushetki hautausmaalla
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.00 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 messu Torniossa
11.11. 17.00 iltamessu
12.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille, 17.00 pyhän sakramentin palvonta
yhdessä Rakkauden lähetyssisarten
kanssa
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.30

messu Rovaniemellä
18.11. pe 17.00 pyhän sakramentin palvonta, 17.30 iltamessu
19.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
27.11. adventin 1. sunnuntai: 11.00 päämessu
2.12. pe 17.00 pyhän sakramentin palvonta, 17.30 iltamessu
3.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
4.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
8.12. autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava): 18.30
pyhä messu
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: 6.11., 20.11., 4.12. klo 17.00
Rovaniemellä: 13.11. klo 17.30

TOIMISTOT

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

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

KESKUKSET
Stella Maris

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

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. EI MESSUA perjantaina 7.10 eikä maanantaina
17.10.

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.
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 thaispråket, 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

Teresa ry

Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
Nov. 8, 22 and Dec. 20. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith. Dec. 8th please come to St.
Mary’s for evening Mass for the Consecration of our Diocese to the Immaculate
Heart of Mary!

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.

Karmeliittamaallikot

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

Kirjallisuuspiiri

Lukuhaluisten maallikoiden joukko kokoontuu jälleen Studium Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A 3.krs. klo 18.30 seuraavina
päivinä:
Tiistai 15.11. Tito Colliander: Ristisaatto
Torstai 8.12. Niko Kazantzakis: Pyhä köyhyys
Huomioikaa päivät ja 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 mukainen
fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta
päättyy rukouksiin.
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!
7.11. Isä Frans Voss SCJ: “Oi niitä aikoja”.
14.11. Sisar Theresa Jezl CPPS kertoo sapattivuodestaan.
21.11. Ei maanantaiklubia eikä messua.
28.11. István Bíró: Ekumenia Unkarissa aikojen saatossa.

Pyhän Henrikin Seura

Pyhän Henrikin seuran Joulukonsertti Pyhän Henrikin katedraalissa torstaina 15.12.
klo 19.

OHJELMA
Lokakuussa meillä on teatteri-ilta, josta
tiedotetaan myöhemmin.
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.

JOULU LÄHESTYY! Teresa ry järjestää MYYJÄISET sunnuntaina 20.
marraskuuta 2005 klo 11.15 - 14.00
Pyhän Marian seurakuntasalissa,
Mäntytie 2, Helsinki.
Teresa ry ottaa kiitollisena vastaan
käsitöitä, uutta tavaraa, kotikokkien
tuotteita ja leivonnaisia myyjäisiä varten. Tavaraa voi tuoda P. Marian
kansliaan ja messun jälkeen seurakuntasaliin. Ruokatarvikkeita ja leivonnaisia voi tuoda lauantaina
19.11. klo 13.00 – 17.00 seurakuntasaliin, jolloin myyjäisiä pystytetään.
Tällä kertaa myyjäisissä ei ole kirpputoria.
Avustasi ja osallistumisestasi kiittäen Teresa ry:n johtokunta

Rakkauden lähetyssisaret

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

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.

Seriorien kokous
Pyhässä
Henrikissä
tiistaina 15.11.
klo. 14.00: pyhä
messu ja kokous.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
4.11.–27.11. on toimitettava viimeistään 21.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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“Jeesus - ainoa esikuvani”

Charles de Foucauldin - Jeesuksen pikkuveljen Charlesin (1858-1916)
autuaaksijulistaminen tapahtuu Roomassa Pyhän Pietarin basilikassa
marraskuun 13. päivänä 2005. Hänen elämänsä eri vaiheiden kautta
saamme seurata, millainen savi hän oli Mestarinsa käsissä eli miten Pyhä
Henki sai tehdä rakkauden työtä hänessä.
Jumalan
hellyyden
kokeminen

Charles de Foucauld syntyi
Strassburgissa vuonna 1858.
Varhaislapsuudestaan Charlesin mieleen on erityisesti jäänyt hänen äitinsä suuri hellyys
ja lempeys. Hyvin varhain, jo
kuusivuotiaana hän menettää
lyhyen ajan sisällä sekä äitinsä
että isänsä. Menetys on suuri
ja jättää syvän haavan Charlesin sydämeen.
Charlesin nuoruusvuodet
ovat vaikeita. Hän kadottaa
uskon Jumalaan ja taistellakseen jonkinlaista elämänhaluttomuutta vastaan hän uppoutuu nautintoihin ja huvittelevaan elämään. Samanaikaisesti syvällä hänen sisimmässään
asuu surullisuus ja tyhjyys, jota
mikään ei voi täyttää. Myöhemmin elämässään uudelleen löytämänsä uskon valossa
hän ymmärtää, että tämä tyhjyys ja tämä surullisuus ilmaisikin Jumalan äärettömän hienotunteista odotusta: Jumala
ei ollutkaan kääntänyt hänelle
selkäänsä vaan odotti häntä
avoimin sydämin.
Kaksikymmentäkaksivuotiaana upseerina Charles lähetetään Algeriaan. Hänen eteensä avautuu aivan uusi maailma. Oltuaan kolme vuotta armeijassa hän eroaa siitä ja
suuntaa nyt kulkunsa vaaralliselle tutkimusmatkalle Marokkoon. Juutalaiseksi rabbiksi
pukeutuneena hän kiertää
maata pitkin ja poikin. Tämän
matkan aikana hyvin uskonnolliset muslimit, joista tulee
hänen ystäviään, ottavat hänet
vastaan ja suojelevat häntä
useaan otteeseen vaaratilanteissa. Heidän uskostaan antamansa todistus puhuttelee
häntä, ja hänessä herää kysymys: Onko Jumala olemassa?
Charles palaa Ranskaan.
Hänen syvästi kristillisen perheensä, etenkin hänen serkkunsa Marie de Bondyn hellä
ja hienotunteinen käytös häntä kohtaan koskettaa häntä syvästi, ja hän etsii Jumalaa ja sisältöä elämäänsä. Kaitselmuksen ohjaamana hän kohtaa
erään papin, isä Huvelinin,
josta tulee hänelle isä ja ystävä. Vuoden 1886 lokakuussa
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tapahtuu hänen elämänsä ratkaiseva käännös: 28-vuotiaana
hän kääntyy uskon tielle.
Charles kohtaa Jumalan
äärettömän läheisenä ja hellyyttä täynnä olevana Isänä,
joka ei koskaan ole lakannut
odottamasta lastaan. Charlesin elämä muuttuu täysin tästä kokemuksesta. Tästä lähtien hän etsii, miten vastata
koko elämällään tähän Jumalan äärettömään rakkauteen.

Nasaretin
Jeesuksen
kohtaaminen

Charles lähtee nyt pyhiinvaellusmatkalle Pyhään maahan.
Tämä matka paljastaa hänelle
Nasaretin Jeesuksen kasvot.
Jumalan Poika tuli ihmiseksi,
meidän kaltaiseksemme ja
hän eli kolmenkymmenen
vuoden ajan vaatimattomana
ja huomaamattomana käsityöläisenä. Tämä Jeesuksen köyhyys ja nöyryys kaikuu hänessä ikään kuin kutsuna. Charles kirjoittaa:
"Janoan elää lopultakin elämää, jota aavistelin ja ounastelin kulkiessani Nasaretin katuja, joita pitkin Herramme, köyhä työläinen huomaamattomuuteen ja itsensä alentamiseen verhoutuneena."
Tie on viitoitettu, mutta siitä tulee pitkä ja myrskyisä.
Veli Charles viettää ensin seitsemän vuotta trappistiveljenä,
sitten neljä vuotta Nasaretissa,
missä hän elää erakkona erään
klarissojen luostarin portin
vieressä. Näiden rukoukselle ja
hiljaisuudelle omistettujen
vuosien aikana Jumala puhuu
hänelle syvälle sydämeen. Hän
viettää tuntikausia, päivin ja
öin, palvontarukouksessa Pyhän Sakramentin edessä. Hän
on kuin rakastunut, joka ei
anna rakkaansa odottaa, mutta rukous on hänelle myös
kamppailua ja pimeyden hetkiä. Hän käyttää myös tuntikausia evankeliumin mietiskelyyn. Hän antaa Jeesuksen sanojen ja esimerkkien puhutella itseään toivoen, että ne
muuttavat hänen sydämensä
samalla tavoin kuin vesipisara
pudotessaan yhteen ja samaan
paikkaan syövyttää kolon kovimpaankin kallioon. Vähitel-

len tämä Jumalan sana puhuttelee häntä ja saa hänet liikkeelle.

Veljellinen
läsnäolo
keskellä
autiomaata

Yksi evankeliumin lause mullistaa veli Charlesin elämän:

"Kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle".
Tämä lause kannustaa veli
Charlesia jättämään taakseen
tämän yksinäisen ja hänelle
kovin rakkaan elämänmuodon. Hän suuntaa nyt askeleensa kohti hylätyimpiä seutuja, missä Jeesus häntä odottaa

niissä ihmisissä, joiden elämä
on kärsimyksen ja köyhyyden
leimaamaa. Hän tahtoo tuoda
myös niille, jotka eivät tunne
Jeesusta, tämän Jumalan rakkauden, joka palaa hänessä
tulen tavoin.
Veli Charles on löytänyt
sen mitä pyhä Johannes Khrysostomos sanoi jo kristinuskon
alkuaikoina: täytyy kiinnittää

Artikkeleita
yhtä paljon huomiota Jeesuksen läsnäoloon köyhissä kuin
hänen läsnäoloonsa eukaristiassa. Tämä Jumalan erityinen
mieltymys köyhiin, syntisiin,
vähäisimpiin tempaa hänet
erakkolasta viettämään yhä
edelleen Herralle rakkaudessa
omistautunutta elämää, mutta
siihen nyt lyö leimansa vieraanvaraisuus, käytettävissäoleminen, veljellinen jakaminen kaikkein varattomimpien
kanssa.
Vuoden 1900 elokuussa
veli Charles lähtee lopullisesti
Nasaretista, viettää useita kuukausia Notre Dame des Neiges
-nimisessä trappistiluostarissa
valmistautuakseen tulemaan
papiksi. Viviersin piispa vihkii
hänet papiksi 9. kesäkuuta
1901. Muutamaa kuukautta
myöhemmin hän lähtee Algeriaan ja asettuu asumaan Saharassa sijaitsevan Beni Abbesin
keitaalle, lähelle Marokon rajaa. Hän ei rakenna erakkomajaa, vaan fraterniteetin - veljeskodin - ts. talon, jonka ovi on
auki kaikille, olkoot he mitä
kansallisuutta, rotua tai uskontoa tahansa. Hän kirjoittaa:
"Tahdon totuttaa kaikkia
asukkaita, kristittyjä, muslimeja, juutalaisia, minkä uskoisia
tahansa pitämään minua veljenään, kaikkien ihmisten veljenä. He alkavat kutsua taloani
"fraterniteetiksi" - veljeskodiksi - ja se on minusta ihanaa."

Ystävyyden
kärsivällinen työ

Veli Charles on ollut Beni
Abbesissa kolme vuotta, kun
hän kuulee puhuttavan köyhästä ja vaikeasti saavutettavissa olevasta kansasta: tuaregeista. Vuonna 1904 upseeriystävät tarjoavat hänelle tilaisuuden matkustaa näiden luo ja
luomaan vähitellen kontaktin
heihin. Taas kerran veli Charles lähtee matkaan.
Veli Charles kulkee jalkaisin ylii kolme kuukautta autiomaan hankalia teitä pitkin saavuttaakseen Hoggarin asumattomat vuoret, joilla leiriytyy
pieniä tuaregien rvhmiä. Saavuttuaan perille hän tahtoo
heti asettua asumaan heidän
keskuuteensa. Mutta epäluulo
näiden heimojen keskuudessa
valtaapitäviä ranskalaisia kohtaan on suuri. Vasta vuoden
päästä Moussa Ag Amastane,
tuaregien päällikkö, antaa veli
Charlesille luvan asettua asumaan Tamanrasetiin. Tuaregit
opastavat häntä. Ja muutamassa päivässä hän kyhää kokoon
savesta pienen talon, josta tulee hänen kotinsa tämän tuaregiheimon keskellä.
Ensimmäisistä kontakteista lähtien veli Charles ryhtyy
innokkaasti opiskelemaan tu-

aregien kieltä. Hän alkaa myös
kirjoittaa ylös tuhansia runoja,
joita tuaregit laulavat iltaisin
nuotion äärellä ja joiden välityksellä sukupolvet välittävät
eteenpäin kansansa historiaa
ja sielun.
Veli Charles kantaa sydämessään ääretöntä halua puhua heille Jeesuksesta ja evankeliumista, mutta hyvin pian
hän toteaa, etteivät ajat ole
kypsiä evankeliumin julistamiseen. Niinpä yksinkertaisesti
ystävyyden pitkäjänteisen työn
ja hyvyyden kautta hän yrittää
sanoa heille, millainen hänen
Jumalansa on. Hän kirjoittaa
vuonna 1909: "Tahtoisin olla
kylliksi hyvä, josta sanotaan:
Jos tällainen on palvelija, millainen onkaan opettaja?"

Muistuttaa
Jeesusta
kuolemassa

Vuonna 1914 syttyy ensimmäinen maailmansota ja väkivalta
saa jalansijaa Hoggarin harvaanasutuilla seuduilla. Eri
puolilla heimot ryhtyvät kapinaan ranskalaista miehitystä
vastaan ja levottomuus alueella lisääntyy. Veli Charles tietää
hyvin, että hän on yhä vaarallisemmaksi käyvällä alueella.
Hänelle ehdotetaan, että hän
lähtisi turvaan ranskalaiselle
sotilastukiasemalle, mutta hän
kieltäytyy jättämästä niitä, jotka ovat ottaneet hänet vastaan
yli kymmenen vuotta aikaisemmin. Vuosien aikana ystävyys ja luottamus ovat syventyneet, ja hän tuntee syvien inhimillisten siteiden liittävän
hänet tuaregien kansaan.

Koko elämänsä ajan hän on
pyrkinyt seuraamaan ja jäljittelemään tätä Nasaretin Jeesusta, joka yhtenä päivänä sai hänet täysin valtoihinsa. Hän
tahtoo seurata Jeesusta tämän
kärsimyksissä ja kuolemassa
antaakseen hänkin todistuksen yhä suuremmasta rakkaudesta.
Vuoden 1916 joulukuun
ensimmäisen päivän iltana
eräs kapinallisten joukko ottaa
hänet panttivangiksi. Heillä ei
näytä olevan aikeita tappaa
häntä, mutta paniikkiin joutuneena se, joka vartioi häntä,
ampuu häntä läheltä, ja veli
Charles kaatuu väkivallan uhrina niin kuin monet muut
näinä sodan vuosina. Yksinäinen kuolema niin kuin vehnänjyvän kuolema, mutta
merkkinä toivosta, että ihmisten välinen veljeys on voimakkaampi kuin kaikki kansoja
repivät vihamielisyydet. Mous-

sa Ag Amastane, tuaregien
päällikkö, josta oli tullut veli
Charlesin hyvä ystävä ja joka
oli harras muslimi, kirjoitti
veli Charlesin sisarelle pari
viikkoa hänen kuolemansa jälkeen: "Charles, marabout mestari - ei ole kuollut vain
yksin teidän puolestanne,
vaan hän on kuollut myös meidän puolestamme. Antakoon
Jumala hänelle armonsa ja sallikoon Hän meidän tapaavan
toisemme paratiisissa."
Kun veli Charles nyt marraskuussa julistetaan autuaaksi, se kertoo meille, että hänen
elämänsä oli lujasti evankeliumin läpitunkema ja että
hän voi innostaa ja olla esimerkkinä myös meille ja tuleville sukupolville. "Jeesus - Ainoa Esikuva" sai veli Charlesin
kulkemaan rakkauden tietä.
Ohjatkoon Hän myös meitä
tälle tielle.
JEESUKSEN PIKKUSISAR LEILA

Helige faderns "föreläsning" om konciliet
Påven ägnade sitt tal i anslutning till middagsbönen "angelus" 30
oktober åt en lektion om andra vatikankonciliet och dess dokument.
Benedikt XVI följde alltså den princip han förklarat i en intervju för
polsk tv: han ser inte som sin uppgift att ge ut nya dokument, utan
snarare att förklara dem som redan finns. Allt större skaror samlas
för att lyssna till honom både under söndagens middagsbön och
onsdagarnas allmänna audienser, och påven å sin sida håller längre
och längre tal eftersom folk är så vänliga att höra på.
"För 40 år sedan, den 28 oktober
1965, hölls det andra vatikankonciliets sjätte session. Den följdes på
kort tid av tre andra, och den sista,
den 8 december, innebar avslutningen på konciliet. I slutfasen av denna historiska händelse, som inletts
tre år tidigare, antogs större delen
av konciliets dokument. Några av
dem är mer välkända och nämns
ofta. Andra är mindre kända men
förtjänar att omnämnas, för de har
kvar sitt värde än idag och är i vissa
fall mer aktuella än någonsin. Idag
vill jag påminna om fem dokument,
som påven Paulus VI och konciliefäderna undertecknade just den 28
oktober. De var: dekretet Christus
Dominus om biskoparnas herdetjänst; dekretet Perfectae caritatis om
förnyelsen av ordenslivet; dekretet
Optatam totius om prästutbildningen; deklarationen Gravissimum
educationis om katolska skolor; och
till sist deklarationen Nostra Aetate, om kyrkans relationer till ickekristna religioner."
"Prästutbildningen, ordenslivet
och biskoparnas tjänst har varit föremål för tre biskopssynoder, 1990,
1995 och 2001. De har fört vidare
och fördjupat konciliets lära, vilket
kan kan se i min älskade föregångare Johannes Paulus II:s postsynoda-

la maningar: Pastores dabo vobis,
Vita consecrata och Pastores gregis.
Dokumentet om katolska skolor är
mindre känt. Kyrkan har alltid ägnat sig åt unga människors fostran,
vilket konciliet sade var ”extremt
viktigt” både för människans liv och
för samhällets framåtskridande (se
också förordet till deklarationen
Gravissimum educationis). Också i
vår tid av global kommunikation är
kyrkans gemenskap medveten om
hur viktigt det är att skolan prioriterar människan som en person som
kan öppna sig för sanningen och
det goda. De första och viktigaste
fostrarna är föräldrarna, som måste
få hjälp av samhället enligt subsidiaritetsprincipen (jfr ibid 3). Kyrkan
känner ett särskilt ansvar för fostran, för Kristus har gett den uppdraget att förkunna ”livets väg” (jfr
ibid.). Kyrkan försöker utföra sitt
uppdrag på många olika sätt: i familjen, i församlingen, genom föreningar, rörelser och grupper och på
ett särskilt sätt i skolor, gymnasier
och universitet (jfr ibid 5-12)."
"Också deklarationen är högaktuell i vår tid, för den handlar om
kyrkans inställning till ickekristna
religioner. Den utgår från principen
att “alla människor utgör en enda
gemenskap” och att kyrkan “har

plikten att främja enhet och kärlek”
mellan olika folk (n. 1). Därför förkastar inte konciliet ”någonting av
det som är sant och heligt” i andra
religioner och förkunnar för alla
Kristus, ”vägen, sanningen och livet”, och att det är i honom som
människorna kan finna ”det religiösa livets fullhet” (n. 2). Med deklarationen Nostra Aetate slog konciliefäderna fast några grundläggande sanningar. De påminde klart och
tydligt om det särskilda band som
förenar kristna och judar (n. 4). De
påminde om uppskattningen för
muslimerna (n. 3) och för anhängarnaq av andra religioner (n. 2) och
bekräftade den anda av universellt
syskonskap som omöjliggör diskriminering och religiös förföljelse (n.
5)."
"Jag uppmanar er att bläddra i
dessa dokument och att tillsammans med mig be om jungfru Marias förbön för att alla de som tror på
Kristus skall hålla liv i andra vatikankonciliets anda och så bidra till
att göra alla människor till syskon,
vilket är vad Gud vill av människan,
som är skapad till Guds avbild."
KATT/VATIKANRADION
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Pyhäinpäivä – kaikkien pyhien
Liturgisen kalenterin mukaan
koko kirkko viettää kaikkien
pyhien juhlaa eli pyhäinpäivää
perinteisesti marraskuun ensimmäisenä päivänä, mutta
tänä vuonna vietämme tätä
juhlapyhää (Festum omnium
sanctorum) vasta sunnuntaina
6.11. Tapa viettää kaikkien pyhien yhteistä juhlaa juontuu
idän kirkon käytännöstä 300luvulla. Siellä sitä vietettiin
Syyriassa pääsiäisaikana ja bysanttilaisessa kirkossa helluntain jälkeen. Lännessä tämän
tavan ottivat käyttöön keltit ja
frankit 700-luvulla. Seuraavalla vuosisadalla se levisi pian
sieltä Rooman kirkkoon ja
vuonna 835 juhla säädettiin
roomalaisessa
kalenterissa
marraskuun ensimmäiselle
päivälle.
Pyhäinpäivän
aatosta
(31.10) tuli hyvin suosittu
USA:ssa
halloween-juhlan
merkeissä, jonka tunnus on
ontosta kurpitsasta tehty irvistelevä lyhty. Halloweenin juuret ovat Brittein saarilla. Päivän taustalla on kelttien muinainen sadonkorjuujuhla, jonka yhteydessä myös vainajia on
muistettu. Kelttien uskomusten mukaan kaikkien edellisvuonna tuonpuoleisuuteen
siirtyneiden sielut liittyivät sadonkorjuuta juhlivien ihmisten seuraan. Sadonkorjuuväki
pani ylleen pelottavia naamioita, jotta vainajien sielut häädettäisiin pois elävien maailmasta. Suomalaisessa kansanperinteessä pyhäinpäivänä ei
saanut hakata puita eikä tehdä muitakaan kolinatöitä. Uskottiin, että aattoyönä pyhät
miehet, autuaat vainaat, olivat
joukolla liikkeellä. Vainajia
pelättiin ja kunnioitettiin. Itse
asiassa Suomessa reformaation jälkeen pyhäinpäivään on
yhdistetty kaksi eri juhlaa:
1.11. juhlittu kaikkien pyhien
päivä ja 2.11. vietetty kaikkien
poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä eli vainajien päivä, ja sitä on vuodesta 1955
lähtien vietetty lokakuun 31. ja
marraskuun 6. päivän välisenä
lauantaina.
Nykyään katolinen kirkko
juhlii edelleen molempia päiviä. Eri puolilla maailmaa on
tapana koristella haudat pyhäinpäivänä kukin ja palavin
kynttilöin. Pyhäinpäivä on ainoa juhlapyhä, jota koko kirkko viettää kaikkia tunnettuja
ja tuntemattomia pyhiä varten, jotka ovat nyt taivaassa.
Johanneksen ilmestyskirja kertoo että taivaassa on lukematon määrä pyhiä "kaikista
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maista, kansoista, heimoista ja
kielistä" (Ilm. 7:9). Tämän taivaallisen kirkon juhla on läheisessä yhteydessä sekä maan
päällä vaeltavan kirkon että
tuonpuoleisen puhdistuvan
kirkon kanssa. Itse asiassa kirkko on pyhien yhteys, kaikkien
pyhien kokoontuminen (KKK
946). Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen kirkkokonstituutiossa Lumen Gentium kuvataan kirkon kolme olemisen
tilaa Kristuksen paluuseen
saakka: toiset ovat pyhiinvaelluksella täällä maan päällä; toiset puhdistetaan maallisen elämän päätyttyä; ja toiset nauttivat jo taivaan autuutta. Niiden
välillä vallitsee ihmeellinen
yhteys, sillä kaikki, jotka kuuluvat Kristukselle ja joilla on
hänen Henkensä, kasvavat yhteen yhdeksi kirkoksi ja liittyvät hänessä toisiinsa (n. 49).
Pyhäinpäivän evankeliumiteksteissä kerrotaan autuaaksijulistuksesta (Matt. 5:1-12).
Juhlan sisältönä on tyhjentymätön elämän täyteys, joka tulee kaikkien Kristuksessa nukkuneiden ja Pyhästä Hengestä
eläneiden osaksi.
Apostolisessa uskontunnustuksessa tunnustamme 'pyhäin yhteyden'. Ensimmäisinä
kristillisinä vuosisatoina tämä
nimitys käsitettiin lähinnä yhteydeksi pyhiin asioihin, ennen kaikkea ehtoollisyhteydeksi. 'Pyhäksi' kutsuttiin eukaristiaa, 'joka kuvaa ja saa aikaan uskovien ykseyden, uskovien, jotka ovat yksi ruumis
Kristuksessa' (KKK 960). Itse
asiassa pyhien yhteys on juuri
sakramenttien yhteys, sillä jokainen sakramentti on eräänlainen pyhä side, joka yhdistää
meitä uskovia toisiimme ja
kiinnittää meitä Jeesukseen
Kristukseen, jonka hyvä tai
ansio jaetaan kaikille kristityille (KKK 950).
Kirkko on Kristuksen mystinen ruumis. Kaste yhdistää
tuon ruumiin jäsenet toisiinsa,
ja sen sielu on Pyhä Henki,
joka elävöittää jäseniä ja antaa
heille lahjansa ja kirkon eri virat ja tehtävät. Me kaikki uskovat muodostamme yhden
ainoan ruumiin, ja tämän yhden oma jaetaan toisillekin,
koska kirkossa vallitsee hyvyyksien yhteisyys. Siksi ilmaus
'kirkko on pyhien yhteys' tarkoittaa myös pyhien ihmisten
yhteyttä Kristuksessa, joka on
kuollut kaikkien puolesta,
niin että se, mitä itse kukin
tekee tai kärsii Kristuksessa tai
Kristuksen tähden, koituu
kaikkien hyväksi (KKK 961).

Pyhäin yhteydessä "kukaan
meistä ei elä itseään varten
eikä kukaan kuole itseään varten" (Room. 14:7). "Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki
muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa,
iloitsevat kaikki muutkin sen
kanssa. Te olette Kristuksen
ruumis, ja jokainen teistä on
tämän ruumiin jäsen" (1 Kor.
12:26-27). Aito rakkaus "ei etsi

me kukin saamme apua saavuttaaksemme pyhyyden. Itse
asiassa kirkon syvin kutsumus
on tulla Jumalan lapsiksi,
muodostaa yhden perheen
Kristuksessa ja olla yhteydessä
toistensa kanssa keskinäisessä
rakkaudessa ja yhteisessä Kaikkeinpyhimmän Kolminaisuuden ylistyksessä (Lumen Gentium 51). Kaikki kirkon jäsenet on siis kutsuttu pyhyy-

suuntamaan elämänsä täydellisesti Jumalan tahdon mukaan. He ovat osoituksena ja
esimerkkinä kirkon pyhyydestä ja samalla he ovat meille hyveen ja pyhyyden esikuvina.
Apostoli Paavali puhuttelee kirjeissään kristittyjä toistuvasti 'pyhiksi' tai 'rakkaiksi pyhiksi' (Room. 1:7; Fil. 4:21).
Kristityt ovat pyhiä siksi, että
Jeesus Kristus on kutsunut

omaa etuaan" (1 Kor. 13:5).
Vähäisinkin rakkaudessa tekemistämme teoista vaikuttaa
kaikkien hyväksi siinä kaikkien ihmisten, elävien ja kuolleiden, solidaarisuudessa, joka
perustuu pyhien yhteyteen. Jokainen synti vahingoittaa tätä
yhteyttä, joka on kautta aikojen syvästi lujittunut Jeesuksen
Hengen voimasta. Tämä ihmeellinen yhteys näkyy erityisen selvästi eukaristian vietossa: yhteen tulleet uskovat rukoilevat sekä elävien että kuolleiden puolesta ja pyytävät
myös pyhien esirukouksia heidän puolestaan.
Pyhäinpäivänä
kirkko
muistuttaa myös meille, että
pyhyys on jokaisen saavutettavissa. Pyhien yhteyden avulla

teen (Lumen Gentium 39),
olemaan maan suolana ja maailman valkeutena (Matt. 5:1314) ja pyhittämään maailmaa.
Olipa meidän säätymme tai
asemamme mikä tahansa,
olemme kutsutut kristillisen
elämän täyteyteen ja rakkauden täydellisyyteen. Sen saavuttamiseksi meidän tulee
Kristukselta saamiemme lahjojen mitan mukaan käyttää
kaikkia voimiamme voidaksemme noudattaa kaikessa
Isän tahtoa ja siten koko sydämestään omistautua Jumalan
kunnialle ja lähimmäisen palvelemiseen. Tällä tavoin Jumalan kansan pyhyys tuottaa runsaita hedelmiä, esimerkiksi
monien pyhimysten elämässä.
Pyhät ihmiset ovat pyrkineet

heidät. Kasteessa hän on pyhittänyt heidät ja lahjoittanut
heille pelastuksen, joka on
hän itse. Sen tähden kristittyjen tulee myös elää pyhästi.
Pyhyyden juuri on siis kasteessa, ja muut sakramentit, erityisesti pyhä eukaristia, kutsuvat
meitä siihen yhä uudestaan.
Pyhä Paavali kehotti meitä jatkuvasti pyrkimään pyhyyteen:
"Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis
elämään saamanne kutsun arvoisesti" (Ef. 4:1) ja "Jumalan
tahto on, että te pyhitytte" (1
Tess. 4:3). Kristus on poikkeuksetta vaatinut kaikilta ihmisiltä henkilökohtaista pyhyyttä: "Olkaa siis täydellisiä,
niin kuin teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen." (Matt.
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juhla
5:48). Tie täydellisyyteen kulkee kuitenkin ristin kautta:
"Jos joku tahtoo kulkea minun
perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua" (Matt. 16:24).
Ilman hengellistä taistelua,
kieltäymystä, askeesia ja itsensä kuolettamista ei ole mitään
pyhyyttä (2 Tim. 4).
Ihminen ei nimittäin tule
pyhäksi omalla voimallaan. Ih-

miset ovat pyhiä vain siitä syystä, että Jumala vetää heidät
oman pyhyytensä piiriin. Pyhistä sanotaan Ilmestyskirjassa
selvästi, että "he ovat pesseet
vaatteensa ja valkaisseet ne
Karitsan veressä" (Ilm. 7:14).
Pyhät eivät päässeet omin voimin ja omien ansioittensa perusteella taivaaseen. Kristus
vei heidät sinne ja vie meidätkin. Kristuksen veri pesee pois
syntimme ja pyhittää meidät.
Kun kirkko julistaa juhlallisesti pyhiksi joitakin uskovia, koska nämä uskovat ovat harjoittaneet sankarillisesti hyveitä ja
eläneet uskollisina Jumalan
armolle, se tunnustaa heissä
pyhyyden Hengen voiman.
Kirkko vahvistaa meidän toivoamme antamalla meille py-

Kirja-arvostelu

hät esikuviksi ja esirukoilijoiksi, jotka kuuluvat kokonaan
Kristukselle (KKK 828). Kun
otamme Kristuksen vastaan
uskossa ja sakramenteissa, hän
vie meidät mukanaan lahjaksi
Isälleen ja Isä ottaa meidät vastaan kuin omat lapsensa.
Kristillinen usko voi kehittyä terveesti vain yhteisössä.
Sen näemme jo kirkon alkuajoilta. Kirkko kasvoi Israelin
kansasta ja Jeesuksen oppilaiden yhteisöstä. Jeesus itse saattaa yhteen ne, jotka uskovat
häneen. Tämä näkyy parhaiten eukaristian vietossa, joka
syntyy ylösnousseen Herran
ympärille. Nykyään yhteisö
koostuu monista kansoista, ja
Pyhä Henki yhä tekee sen yhdeksi. Pelastuksen lahjat - Jumalan sana ja Kristuksen ruumis - pitävät sen elossa. Kirkko
on saanut nämä lahjat tarjotakseen niitä kaikille ihmisille.
Jokaisen on saatava osansa
niistä ja päästävä pelastuksen
yhteyteen. Siksi kirkko panee
hyvin paljon painoa sille, että
kaikki uskovat osallistuvat
säännöllisesti eukaristiaan. Se
on nimittäin ilmaus kaikkien
kastettujen keskinäisestä yhteydestä kaikkialla maailmassa.
Yhdessä kaikkien kastettujen kanssa kristitty toteuttaa
kutsumustaan kirkossa, jolta
hän saa Jumalan sanan ja
sakramenttien armon hengellisen elämänsä ravinnoksi. Kirkolta hän oppii esimerkin pyhyydestä, erityisesti pyhässä
Neitsyt Mariassa. Kristitty löytää sen hengellisestä traditiosta ja pyhimysten pitkästä historiasta: he ovat kulkeneet hänen edellään, ja heidän kunkin muistopäivää vietetään elävässä liturgiassa, mikä vahvistaa konkreettisesti hänen pyrkimystään pyhyyteen (KKK
2030). Yksityisen kirkon jäsenen kannalta koko liturgisen
vuoden viettäminen merkitsee
oman henkilökohtaisen kutsumuksen jatkuvaa ylläpitoa ja
ravitsemista. Yksityisen ihmisen kokemusmaailma on rajallinen, samoin mahdollisuudet
syvälliseen elämän täyteyteen,
joita rakkauden täydellisyys
myös vaatii; mutta tulemalla
yhteen ja jakamalla omaa uskoaan ja koko kirkon uskoa,
jokainen voi kehittyä asteittain elämään autuaaksijulistusten rauhassa ja ilossa (Matt.
5:1-12).
NGUYEN TOAN TRI

Peter Kreeft, Paluu hyveeseen, KATT 2005.
Suom. Juho Kyntäjä.
Amerikkalainen filosofian
professori Kreeft kirjoittaa
eloisasti. Kirjan otsikko viitaa
Aristoteleen käsitteeseen, joka
on yhä yksi länsimaisen filosofian ja teologian keskeisiä sanoja.
Kirjoittaja erittelee kiintoisasti olemisen peruskysymyksiä, ja miten eri ihmiset ovat
niihin vastanneet. Buddha,
Stoalaiset, Platon, Kristus, Luther, Pascal, Kierkegaard, Descartes, Marx ja Freud ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat
länsimaiseen
ajatteluun.
Kreeft tarkastelee inhimillistä
pyrkimystä olemassaolon ymmärtämisen ja vastausten löytämiseen. Hänen viitekehyksensä on ”lääketieteellinen”:
Oireiden havainnointi, diagnoosi, paranemisennuste ja
hoitomääräys.
Aatehistoriallisessa katsauksessa kirjoittaja pohdiskelee
eri aikakausia myyttisestä ajasta nykyisen postmodernismiin.
Kirjoittaja ottaa osuvan esimerkin tämän ajan väärästä
uskosta omaan etevämmyyteen: Hän kertoo opiskelijoistaan, jotka uskoivat tietävänsä
enemmän kuin entisaikojen
ihmiset. Kreeftin piti vääntää
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malli rautalangasta, ennen
kuin opiskelijat tajusivat T. S.
Eliotin totuuden; nuo entisaikojen ihmiset ovat juuri se,
mitä me tiedämme.
Kirjoittaja lainaa ranskalaista kirjailijaa Gabriel Marcelia: ”Toivo on varmuutta siitä, että kaikesta tiedosta, selvityksistä ja laskuista huolimatta on olemassa salaperäinen
alkusyy, joka salaa auttaa minua, joka ei voi olla tahtomatta samaa kuin minä, jos se,
mitä tahdon, on tahtomisen
arvoista ja jos todella tahdon

sitä koko olemuksellani”
Kreeft jatkaa: ”Kolme teologista hyvettä ovat yksi kasvi. Usko
on sen juuri. Toivo on sen verso. Rakkaus on sen hedelmä.”
Kirjoittaja pohdiskelee myös
vuorisaarnan autuaaksi julistamisia. Kunkin makarismin
vastakohtana on jokin katolisen kirkon opettamista vakavista synneistä.
Joissakin kohdin protestanttinen lukija asettaa kysymysmerkkejä. Mutta luterilaisenkin on hyvä kurkistaa äitikirkon puheenvuoroihin keskeisistä eettisistä ja uskonnollista kysymyksistä. Samoin
Kreeft puhuu herätyskristityistä, fundamentalisteista, liberaaleista ja konservatiiveista
tavalla, joka soveltunee paremmin yhdysvaltalaiseen kuin
eurooppalaiseen kristillisyyteen.
Suomennos on sujuvaa.
Olisi suotavaa mainita suomennetut kirjat, joita kirjoittaja lainaa ilmeisesti alkukielestä. Esim. Martin Buberin kirja
Minä ja sinä on suomennettu
jopa kahdesti kuten Pascalin
Mietteetkin. Kierkegaardin
Joko-tahi on myös suomeksi.
HANNU PURHONEN
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Isä meidän, joka olet taivaassa
— retretti birgittalaisluostarissa
Birgitt alaissääntökunnan
maallikko-oblaattien perinteinen syysretretti järjestettiin
7-9.10.2005 luostarissa Turussa. Retrettiä vietettiin ekumeenisessa hengessä ja se oli
avoin kaikille kiinnostuneille.
Mukana olikin 19 osallistujan
joukko eri puolilta Suomea
Oulua myöten. Lauantaina,
toisena retrettipäivänä, vietettiin myös Naantalin vanhassa
luostarikirkossa Birgitan päivän juhlamessua. Retretin johtajalla, isä Frans Vossilla SCJ,
oli myös tuona samana viikonloppuna oma juhlapäivänsä:
oli kulunut 50 vuotta siitä,
kun hän antoi ikuiset lupauksensa Jeesuksen pyhän Sydämen sääntökuntaan.
Retretin aiheena oli Isä
meidän –rukous. Isä Fransin
alustukset käsittelivät aihetta
nykyajan ihmiselle soveltuvalla
elämänläheisellä tavalla. Herran rukous on kuin kaksi taulua. Ensimmäinen kertoo Jumalasta ja Hänen pelastussuunnitelmastaan, toinen on
maanpäällinen elämä ja ihmisen hyvinvointi.
Jumala voi tehdä meidät
osallisiksi omasta pyhyydestään. Hän kutsuu ihmisiä kaikista kansakunnista ympäri
maailmaa olemaan osallisia ja
muodostamaan kirkkoa. Eroa
ei tehdä ihmisen ihonvärin tai
jonkin muun ominaisuuden
perusteella. Me kaikki olemme Jumalan uskollisia lapsia
täyttämässä Hänen tahtoaan.
Palvoessamme ja kumartaessamme Häntä, olemme kiitollisia siitä, että olemme Hänen
luomiaan. Yhteytemme Kristukseen syvenee, kasvamme
Hänen tuntemisessaan ja seuraamme Häntä. Vapaudumme

“Jumala pyytää meiltä vain rakkauttamme. Hän antaa meille uuden sydämen ja uuden hengen. Mystikot ja pyhät antavat sydämensä ja sielunsa Jumalalle. Yksinkertainen rukous, esimerkiksi ruusukko, pitää meitä yhteydessä Jumalaan ja auttaa keskittymään Häneen.”

Jumalan ja läheistemme rakastamiseen.
Jokapäiväinen leipä, elämä
ja yltäkylläisyys, merkitsevät
että on varaa jakaa toisille
omastaan. Leipä on elämän
perustarve. Se kuuluu ihmisoikeuksiin. Ihmisillä on velvollisuus rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa. Se on rakkauden kulttuuria. Paavi on
lausunut, että kaikkien suur-

Kirkon lähetystyötä voi tukea maksamalla sopivaksi katsomansa summan kirkon lähetystyötilille: Nordea 221938-868.
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ten uskontojen tulisi yhdessä
ruveta rakentamaan rauhaa
maailmaan. Miksi Jumala otetaan niin vähän huomioon
nykyaikana? Eivätkö ihmiset
usko kaitselmukseen, sillä he
kyselevät, miksi Jumala sallii
esimerkiksi luonnonkatastrofien kohdata joitakin kansoja
ja ihmisryhmiä? Miksi Hän ei
tee niin kuin me toivomme?
Sille, joka on kiitollinen lahjoista, pienistäkin, jokapäiväinen elämä on juhlaa.
Jumala pyytää meiltä vain
rakkauttamme. Hän antaa
meille uuden sydämen ja uuden hengen. Mystikot ja pyhät
antavat sydämensä ja sielunsa
Jumalalle. Yksinkertainen rukous, esimerkiksi ruusukko,
pitää meitä yhteydessä Jumalaan ja auttaa keskittymään
Häneen.
Kun pyydämme anteeksi,
pääsemme sisään Jumalan perheeseen. Me olemme tuhlaajapojan kaltaisia ja palaamme
kotiin. Sydämestään on pidettävä huolta, muuten se on
kohta täynnä rikkaruohoja,
jolloin kitkeminen vaikeutuu.
Pieniin pahoihin tapoihin
kannattaa kiinnittää huomio,
etteivät ne valtaisi sydämem-

me puutarhaa. Kun pyydämme Jumalalta anteeksi, hän
osoittaa meille armonsa ja me
puolestamme olemme valmiita antamaan anteeksi muille.
Jumala voi hoitaa loppuun asiat, joita emme itse pysty käsittelemään. Me voimme antaa
Jumalalle tuskamme ja Hän
hoitaa ja parantaa silloin, kun
itse tahdomme paranemista.
Kiusaako Jumala meitä?
Kiusauksen, koettelemuksen
tarkoitus on juurruttaa meihin syvemmin usko. Me olemme kuin puut syvällä maassa
olevine juurinemme. Tuulet
voivat heiluttaa meitä mutta
me emme kaadu hurrikaaninkaan vaikutuksesta. Synti on
sitä, että ihminen kääntää selkänsä Jumalalle. Se on vapaan
valinnan seurausta mutta Jumala ei kiusaa meitä eikä johdata kiusaukseen. Hän ei jätä
meitä oman onnemme nojaan
vaan on tukemassa meitä, kun
esimerkiksi itsemme hillitsemisen ja paaston avulla emme
anna periksi kiusaukselle. Jeesustakin kiusattiin 40 päivää.
Meidänkin elämäntehtävänämme on kiusattuna oleminen.

Jumala ei luonut pahaa.
Hän otti poskelle lyömisen
vastaan toisella poskellaan:
Hän antoi poikansa. Kristus
voitti pahan. Tule, Herra Jeesus, sinä joka olet jo olemassa,
ettemme vahingoittuisi taistelussa pahuutta vastaan. Maallikoiden asema on vahvempi
kuin koskaan ennen. Yhdessä
on mahdollista vastustaa pahaa. On mahdollista puuttua
ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin, sillä meillä on hengellisen hyvinvoinnin ja aineellisten lahjojen runsaus auttamista varten.
Mariasta tuli laupeuden
äiti. Miekka kävi hänen sydämensä lävitse mutta vähitellen
asiat kirkastuivat hänelle ja
hänen uskonsa kasvoi. Nyt
hän opastaa meitä Jumalan
luo ja yhdessä me voimme laulaa hänen kanssaan kiitosvirttä: Minun sieluni ylistää Herran
suuruutta ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta Vapahtajastani…
ELINA GRÖNLUND
BIRGITTALAISSÄÄNTÖKUNNAN
MAALLIKKO-OBLAATTI

Artikkeleita
Isä Frans Vossin saarna pyhän Birgitan
juhlamessussa Naantalin kirkossa 8.10.2005
Pyhä Birgitta suunnitteli sääntökuntansa luostarikirkon tarkasti taivaan Isän talon esikartanoksi, kylpylän tapaiseksi taloksi, jossa ihmiset voivat käydä Vapahtajansa luona ja mennä itseensä. Siellä Kristus taivaallisena lääkärinä parantaa
heidän sielunsa haavoja ja sairauksia. Sen oli oltava korkeatasoinen kuntoutuslaitos. Tietysti siellä Hän hoitaa ensi sijassa meidän sielujemme vaivoja mutta sen hoidon myötä
Hän parantaa myös meissä
monia fyysisiä kipuja, henkistä ahdistusta ja muita mielen
sairauksia. Ellei Hän poista
niitä tässä ajassa kokonaan,
Hän kuitenkin tekee ne siedettäviksi, sillä Jumala haluaa,
että me eläisimme täyttä elämää, täysipainoista elämää.
Sitä varten Hän lähetti ainoan
Poikansa maailmaan.
Kirkon pääovi on idässä,
joka on nousevan auringon
paikka ja kuvaa Kristusta maailman valona, joka voittaa pimeyden. Birgitta nimitti tämän idän portin anteeksiantamuksen portiksi. Astuessaan
anteeksiantamuksen portin
kautta kirkkoon jokainen ihminen, joka kaipaa elämän
pyhyyttä ja sisältöä, pääsee
maailman pimeydestä Jumalan valoon. Hän saa Kristukselta syntinsä anteeksi ja elämän portti avautuu hänelle
entistä laajempana.
Anteeksiantamuksen kaipaus ja sen saaminen on uskonnollisen elämän alku. Se
rakentaa henkilökohtaista yhteyttä kolmiyhteisen Jumalan
eri persoonien kanssa ei vain
sääntökuntalaisissa vaan kaikissa ihmisissä, jotka kuuluvat
Kirkkoon riippumatta siitä,
ovatko he pappeja, sääntökuntalaisia tai maallikkoja. Kun
he saavat syntinsä anteeksi, he
samalla täyttyvät Pyhällä Hengellä, heidän sielunsa ja sydämensä pyhitetään ja uudistetaan niin että he kasvavat Jumalan tuntemisessa ja rakkaudessa lähimmäisiin ja omaan
itseensä.
Luostarikirkon
toinen
portti on lännessä ja kolmas
pohjoisessa. Nämä portit ovat
niitä varten, joilla on erityinen
tehtävä Kristuksen Kirkon
kaikkien jäsenten hyväksi.
Lännen portti on luostariveljien portti. Kun itä on Kristuksen valon vertauskuva, länsi on pimeyden vallan vertauskuva. Luostariveljet, varsinkin
pappismunkit, jotka pääsevät
lännen portin kautta luostarikirkkonsa kuoriin, ovat saaneet Jumalalta tehtävän paho-

laisen vallan murtamiseksi. He
vapauttavat uskovat pahan vallasta ja poistavat heidän sydämestään syntien tekemät esteet Kristuksen seuraamiselle.
He palvelevat Kirkon yhteisöä
ja luostarissa asuvia sekä rukouksellaan että sielunhoitotyöllään, erityisesti Pyhän Messun
vieton ja parannuksen sakramentin toimituksen kautta.
Siksi heidän porttiansa sanotaan sovinnon ja armahduksen portiksi. Veljien, erityisesti pappismunkkien, on oltava
Kristuksen rakkauden julistajia ja sovituksen palvelijoita.
Entä ketkä lopulta käyvät
Pyhän Birgitan mielestä kolmannen portin läpi? Nämä
ovat luostarisisaret. Heidän
porttinsa on, kuten näemme
myös tässä Naantalin kirkossa,
pohjoisessa, lähellä ehtoollispylvästä ja sitä kruunua, jonka
alla he antoivat elämänsä kokonaan Kristukselle toivoen,
että heidän elämänsä kruunattaisiin taivaassa niin kuin Raamatussa on luvattu Herran
omille.
Pohjoinen jäätävä tuuli on
raakaa. Pyhä Birgitta näki siinä paholaisen pahuuden ja
kylmyyden vertauskuvan. Mutta hän muistuttaa meitä myös
siitä, että Jumalan armo on
paholaisen viettelyä voimakkaampi ja auttaa jokaista, joka
pyytää Häneltä apua, vastustamaan kiusauksia ja voittamaan
kerran taivaan kirkkauden
kruunun. Siksi tämä portti on
nimitetty armon ja kirkkauden portiksi. Apostoli Paavalin mukaan ne, jotka ovat naimattomia taivaan valtakunnan tähden, niin kuin sääntökuntalaiset ovat, ovat saaneet
kutsumuksen palvella Kristusta ja Hänen Kirkkoaan jakamattomin sydämin, toisin sanoen Vapahtaja on halunnut
kutsua jotkut meistä vain itseään varten ja tällöin elämään
tässä ajassa iloisin ja kiitollisin
mielin Hänen kasvojensa edessä. Heidän kutsumuksensa on
osoittaa kanssaihmisilleen tulevan ajan kirkkauden hyvyyttä ja kauneutta. Heidän tehtävänsä on muistuttaa maailmaa
vilpittömästi hiljaisella rukouselämällään ja työllään tämän
ajan hyvyyden suhteellisesta
arvosta ja ohimenevästä merkityksestä. Tämä on sangen
arvokas palvelus Kirkon muille jäsenille.
Liian helposti nykyisin, samoin kuin kautta aikojen, on
unohdettu, että ihmisarvoisessa elämässä on muita päämääriä kuin raha, uraputki ja huvitukset. Tietty pidättyvyys on

terveellistä jokaiselle ihmiselle. Luostariväki vastaa Jumalan heille osoittamaan rakkauteen naimattomuuden, kuuliaisuuden ja köyhyyden lupauksilla. Nämä lupaukset kertovat
heidän tehtävästään elämässä:
saattaa Kristuksen kirkastetut
kasvot näkyviksi maailmalle.
Samalla nämä lupaukset ilmaisevat heidän palvelualttiutensa levittää Jumalan valtakuntaa. Pyhän Hengen johdatuksella he pyrkivät rukouksellaan
ja työllään istuttamaan ja rakentamaan Jumalan ikuisen
rauhan ja rakkauden valtakuntaa kaikkien ihmisten sydämiin.
Rakkaat sisaret ja veljet
Kristuksessa, saamme kiittää
tänään Pyhää Birgittaa siitä,
että hän osasi luostarikirkon
porttien avulla niin selkeästi
eritellä ne roolit ja tehtävät,
joita Kirkon ja seurakunnan
yhteisöelämässä on. Kaikkien
kristittyjen tehtävä on syventyä
Vapahtajan kirkastettuihin
kasvoihin, kauneuteen ja lempeyteen, jotka kertovat kauniisti Hänen sydämensä äärettömästä rakkaudesta ja laupeudesta. Ja sitten, opittuaan
Häneltä rakkauden ylevää taitoa, heidän tulee sekä yhdessä
luostarin yhteisöelämässä että
henkilökohtaisessa elämässään näyttää Hänen kasvonsa
niin uskottavasti, että ne ihmiset, jotka eivät vielä tunne Vapahtajaansa tai jotka syytä tai
toisesta ovat vieraantuneet
Hänestä, alkavat etsiä Hänen
kasvojaan ja antautuvat Hänelle koko sydämestään.
Tästä kaikesta muistuttavat
meitä myös Naantalin luostarikirkon seinät, joissa Kirkon
alkuperäiset vihkiristit muuttuivat Vapahtajan pyhiksi kasvoiksi. Rohkaiskoot Vapahtajan kirkastetut kasvot meitäkin, niin kuin aikoinaan Pyhää Birgittaa, käymään sillä
tiellä, jolle hänet oli kutsuttu,
ja auttakoot ne myös meitä samoin kuin aikoinaan auttoivat
apostoleja, Pietaria, Jaakobia
ja Johannesta, jotka saivat nähdä ne kirkastettuina Taborin
vuorella.
Kantakaamme, niin kuin
Pyhä Birgitta, yhdessä Vapahtajan kanssa niitä ristejä, jotka
Hän on valinnut meille itsellemme. Keventäkäämme niitä
ristejä, jotka Hän on antanut
meidän lähimmäisillemme,
jotta hekin oppisivat syvästi
luottamaan maailman Vapahtajan läheisyyteen ja saisivat
elää täyttä elämää. Aamen.
FRANS VOSS SCJ

Joulu lähestyy!

Teresa ry järjestää myyjäiset sunnuntaina 20.11.2005 klo 11.15 - 14.00
Pyhän Marian seurakuntasalissa,
Mäntytie 2, Helsinki.

Löydät meiltä jälleen herkullisia leivonnaisia, kansainvälisten kotikokkien tuotteita, käsitöitä, joulukortteja ym.
Arpajaiset ja kahvio.
Tervetuloa viihtymään, autat samalla meitä auttamaan.
Teresa ry

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.

CARITAS-KUULUMISET

Toimisto avoinna klo 8-14 Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki puh 09- 135 7998, s-posti info@caritas.inet.fi
*JÄLLEENRAKENNUS/ÅTERUPPBYGGNAD
/REHABILITATION *
Aasian maanjäristyksen uhreille/till jordbävnings offren i
Asian/for earthquake victims i Asia
Sampo 800012-70154504 viite/ref. 2383

"WHITE BAND CAMPAIGN"
Valkoiset ja siniset rannekkeet ovat saapuneet toimistoomme! Jos kaipaat osallisuutta kansainväliseen köyhyydenvastaiseen kampanjaan, niin tule noutamaan tai tilaa oma
rannekkeesi toimistosta á 2 euroa. Rannekkeeseen on painettu teksti MAKEPOVERTYHISTORY ja CARITAS.
*TULEVIA TAPAHTUMIA*

*10.11. SARI/SILKKI-ILTA *
Tule mukaan oppimaan, kuinka 6,25 metriä silkkiä puetaan päälle niin että siitä tulee sari yllesi. Ohjaajana ja
opettajana toimii Mrs. Mary Thirunamam. Tervetuloa
viettämään iltaa kanssamme P. Henrikin srk-saliin torstaina 10.11. klo 18 alkaen!
*4.12. BASAARI-BASAR-BAZAAR 10.45-14.30.*
Pyhän Henrikin srk-sali- / St.Henrik's församlingssal
Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/lahjoitukset P.Henrikin srk-saliin, lauantaina 3.12, klo 16.00 jälkeen. Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen inlämnas i St.Henrik's församlingssal, lördag 3.12, efter kl. 16.00.
CARITAS-KAUPPA
perinteisiä adventtikalentereita Saksasta, 4 erilaista mallia
(MYÖS POSTIENNAKOLLA!)
pieniä lahjatavaroita kynttilöitä ja kortteja
silkkikankaita ja sareja Intiasta
yrttisaippuoita norjalaisesta luostarista
Tervetuloa jouluostoksille!
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Ajassa

Tässä arkkitehtitoimisto Anna-Maija Kaihari ky:n perspektiivikuvassa nähdään Tampereen Pyhän ristin kirkko sellaisena, kuin sen pitäisi olla välttämättömäksi käyneen julkisivuremontin päätteeksi. Remontti alkoi 19. syyskuuta. Myös Jyväskylän Pyhän Olavin kirkko on remontin kourissa; siellä on käynnissä putkiremontti.

Betonimurskasta nousee kirkko
Pyhän ristin seurakunnan jättiläisurakka
Tampereen Pyhän ristin kirkkoon messuun tuleva on syksyn aikana voinut kokea melkoisen järkytyksen. Kirkko ja
sen ympäristö on kuin raivaustraktorin jäljiltä. Tuttu keltavalkoinen ulkoseinä on lyöty
piikkausrobotilla rikki, ikkunat on peitetty ja siellä täällä
seinästä roikkuu raudoitusta
ja betoninpaloja. Ympäristö
on muuttunut suureksi työmaaksi, jota ympäröivät korkeat metallihäkkiaidat. Kirkon
edestä kulkeva katu, Amurinkuja, on puoliksi suljettu, suuren osan parkkipaikasta ovat

valloittaneet työmaaparakit,
koneet ja rakennusmateriaalit.
Kirkon ja seurakuntasalin
ovelle kuljetaan aidattuja käytäviä myöten kuin labyrintissa.
Kirkon upeat lasimaalaukset
on varastoitu turvaan remontilta, joten niiden värikäs kimallus ei tänä vuonna valaise
Amurin kaupunginosan syksyä. Messua vietetään arkisin
vain iltaisin, koska aamumessua säestäisivät sähköporat,
betonimyllyt yms. mahdollisesti hartautta vaikeuttavat ääniefektit.
Mutta elämä voittaa: Sata-

FAKTAA: Kolmasosa hankkeen rahoituksesta tulee Saksan Bonifatiuswerkilta, pienempiä
osuuksia tulee Kirche in Not -järjestöltä ja Paavilliselta Cor Unum -neuvostolta. Tampereen ja
kaikki Suomen katolilaiset ovat hyvin kiitollisiä tästä avusta. Suurimman osan projektista kattaa kuitenkin hiippakunnan jäsenmaksuilla rahoitettu laina, joka osittain kattaa myös Jyväskylän suuren putkiremontin kustannuksia. Siitä kerrotaan
lisää seuraavassa Fidesissä. Pyhän ristin kirkon remontti on ensimmäinen hyvin näkyvä esimerkki
kaikkien Suomen katolilaisten solidaarisuudesta.
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kunnankadun puolella on jo
näkyvissä uutta lämpimänkeltaista ja tukevaa tiiliseinää,
jota rytmittävät hieman vaaleamman keltaiset tiilipilarit.
Jouluna toivomme viettävämme messua entistä ehommassa kirkossamme.

Kaikki tämä vaatii, paitsi
työtä, kärsivällisyyttä ja rukousta, myös huikean summan
rahaa. Julkisivusaneerauksen
kokonaiskustannus on 280 tuhatta euroa.
ISÄ ZENON STRYKOWSKI SCJ
KIRKKOHERRA

Yhteystiedot: Pyhän ristin
seurakunta, Amurinkuja 21
A, 33230 Tampere, puh. 032127280, sähköposti: risti@
catholic.fi.

