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Toimitukselta

Fides

Rakkaat hiippakuntalaiset!
Käsissänne on viimeinen Fides-lehden
numero ennen joulua. Haluaisin sen
kautta osoittaa Teille kaikille sydämelliset terveiseni. Vietämme tulevaa joulua
pitäen yhä tuoreena mielissämme perisynnittömän sikiämisen juhlapyhän
sekä hiippakuntamme ja koko Suomen
vihkimisen Neitsyt Marian tahrattomalle Sydämelle.
Maria esittelee meidät Pojalleen erityisellä tavalla, poikinaan ja tyttärinään, jotka ovat vihkiytyneet hänelle. Jeesuksen
luona Maria puoltaa meitä erityisellä tavalla. Siksi joulu ei ole
meille pelkästään sellaisen ilon aikaa, jolloin seisomme seimen
ääressä ja katselemme Jeesus-lasta, vaan me olemme kaikki läsnä itse seimessä. Me kuulumme Jeesuksen perheeseen; Hänen
Äitinsä on meidät siihen johdattanut. Marian, pyhän Joosefin, enkelten, paimenten ja itämään tietäjien kanssa laulamme
Gloriaa, lausumme Hänelle kiitoksemme ja pidämme sydämemme avoimina Hänen lahjoilleen.
Toivon, että Te kaikki saisitte osanne joulun todellisesta
ilosta, siitä ilosta, jonka Jeesus Kristus tuo ihmisille ja jolla Hän
palkitsee niiden sydämet, jotka pysyvät Hänessä. Haluaisin tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia hiippakuntalaisia ja muita
kristittyjä, jotka ovat lähettäneet minulle jouluterveisensä.
Joulukuun 8. päivänä vihimme hiippakuntamme Marian
tahrattomalle Sydämelle. Samalla päättyi hiippakunnan suuri
juhlavuosi. Sen johdosta haluaisin lausua aivan erityisen kiitokseni kaikille katolilaisille ja muille kristityille, jotka antoivat oman tärkeän panoksensa kirkkomme juhlallisuuksien valmisteluun ja toteuttamiseen tai osallistuivat itse tapahtumiin:
kiitos kaikesta avusta, yhteisestä rukouksesta, hartauksista,
monella tavoin ilmenneestä hurskaudesta ja veljellisestä tunnelmasta. Aivan erityisesti haluan kiittää pappeja, sääntökuntalaisia, kuurian työntekijöitä, ritareita, liturgisen toimikunnan jäseniä ja tiedotuskeskuksen työntekijöitä, jotka valmistivat, käänsivät ja julkaisivat juhlavuoden liturgisia tekstejä, sekä
kuoroja, teresoita ja muita kirkkoa palvelevia ihmisiä. Kiitän
kaikkia, jotka ovat tehneet aloitteita uskonnollisen elämän syventämiseksi hiippakunnassamme ja toteuttavat niitä edelleen.
Kiitän sydämellisesti myös sairaita ja kärsiviä, jotka eivät ehkä
itse päässeet osallistumaan juhlallisuuksiin mutta jotka ovat
uhranneet kärsimyksensä ja rukouksensa hiippakuntamme
hyväksi. Koko hiippakunta kiittää myös Espoon karmeliittasisaria, jotka ovat sääntöjensä edellyttämällä tavalla pysyneet
luostarissaan mutta jotka siitä huolimatta ovat hengessä liittyneet meihin ja tukeneet rukouksillaan meidän pyrkimyksiämme.
Erityisen kiitoksen osoitan myös luterilaisille ja ortodoksisille veljillemme, piispoille, papeille, diakoneille ja maallikoille, niistä yhteisistä valmisteluista ja juhlista, joita tänä juhlavuotena olemme viettäneet. Monet erilaiset tilaisuudet ovat
suuresti ja samalla käytännönläheisesti palvelleet ekumeniaa
ja vahvistaneet edelleen veljeyden tunteitamme Jeesuksessa
Kristuksessa. Johdattakoon Jumala meidät myös tämän lähentymisen kautta täyteen ykseyteen.
Kaikille Teille, rakkaat veljet ja sisaret: sydämellinen kiitos.
+ J ÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA
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Uutisia

Kaksinkertainen juhlavuosi päättyi vihkimiseen
Neitsyt Marian tahrattomalle sydämelle
Torstaina joulukuun 8. päivänä päättyi ja huipentui hiippakunnan kaksinkertainen juhlavuosi: pyhän Henrikin Suomeen tulemisen 850-vuotisjuhla Helsingin katolisen hiippakunnan perustamisen 50vuotisjuhla. Päivä on katolisessa kirkossa Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen juhlapyhä. Siksi hiippakunnan
yhteisen päätösjuhlan paikkana oli Pyhän Marian kirkko
Helsingissä.
Piispan yhdessä lähes koko
hiippakunnan papiston kanssa viettämä juhlallinen messu
keräsi – keskellä arki-iltaakin –
paikalle niin paljon ihmisiä,
että koko kirkko oli kerta kaikkiaan täynnä. Pyhän Marian
seurakunnan kuoro vahvistettuna joillakin Sibelius-Akatemian laulajilla juhlisti tapahtumaa komealla laululla.
Juhlamessun saarnassaan,
joka on luettavissa tämän lehden sivulla 13, piispa kannusti
hiippakuntalaisia pitämään
kiinni niistä hengellisen uudistumisen hedelmistä, joita
he juhlavuoden mittaan ovat

saaneet: “Juhlavuoden ei ole
tarkoitus päättyä lyhytaikaiseen hengelliseen uudistumiseen, vaan sen, mitä juhlavuosi on herättänyt, pitäisi jatkua
nyt arkielämässä.”
Varsinainen Marialle vihkiytymisen juhlallinen toimitus tapahtui pyhän messun jälkeisen adoraation aikana.
Kaikkeinpyhimmän alttarin

sakramentin ääressä piispa lausui koko hiippakunnan nimissä pitkän ja moniulotteisen
konsekraatiorukouksen. Sen
alkusanat kuvaavat kauniilla
tavalla vihkiytymisen luonnetta:
“Herra Jeesus Kristus, sinä
olet läsnä meidän keskellämme kaikkein pyhimmässä
sakramentissa. Kärsiessäsi ris-

tillä sinä annoit oman äitisi
Neitsyt Marian meille Äidiksemme. Samalla uskoit meidät
Marian lapsiksi. Tänään tahdomme itse tietoisesti ja vapaaehtoisesti vahvistaa kuuluvamme hänelle: tahdomme ottaa
sinun äitisi äidiksemme ja uskoa itsemme ja koko Suomen
hänen haltuunsa – äitimme
haltuun. Tahdomme tehdä tä-

män palvoaksemme sinua Isän
ja Pyhän Hengen kanssa ja rukoilemme, että ottaisit tämän
ylistyksemme vastaan. Rukoilemme sinua myös, että vielä
kerran osoittaisit meidät äidillesi ja kantaisit meidät hänen
eteensä hänen lapsinaan.”
Adoraation aikana kuultiin
myös vaikuttava Allegrin “Miserere”.
KATT

Vatikaanin II kirkolliskokouksen päättymisestä 40 vuotta:
Paavi tutkiskeli Marian merkitystä
Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen juhlana 8. joulukuuta paavi Benedictus XVI
muisteli tasan 40 vuotta aiemmin päättynyttä Vatikaanin II
kirkolliskokousta, johon hänkin osallistui nuorena teologina. Pyhän isän mielestä kirkolliskokous oli "koko 1900-luvun
merkittävin kirkollinen tapahtuma".

Erityisen mieliinpainuvana
hän muisteli Paavali VI:n sanoja, kun hän kirkolliskokouksen lopussa julisti Neitsyt Marian kirkon äidiksi. "Se hetki
pysyy lähtemättömästi muistissani. Silloin konsiilin isät nousivat spontaanisti seisomaan ja
taputtivat, ylistäen Jumalanäitiä, meidän Äitiämme ja kirkon Äitiä", paavi sanoi.

Hänen mukaansa “Marian
suhde Kristukseen, Jumalan
Poikaan, joka ihmisenä halusi
tulla hänen pojakseen, ei ole
vain ainutkertainen. Koska
hän oli täydellisesti liittynyt
Kristukseen, hän kuuluu myös
meille täydellisesti.”
Saman päivän yleisaudienssissa paavi muistutti uskovia
siitä, kuinka Maria on seuran-

nut äidillistä huolta kantaen
myös edellisiä paaveja, jotta
nämä “taukoamatta tulkitsisivat ja toteuttaisivat uskollisesti
kirkolliskokouksen päätöksiä”.
KATT/VIS/ZENIT
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Benedikt XVI tog emot Finlands och
Danmarks ambassadörer
Beröm för Finlands nya lag om
religionsfrihet, och en viss oro
för Danmarks debatt om invandring. Så kanske man kan
sammanfatta Benedikt XVI:s
tal till Danmarks och Finlands
nya
Vatikanambassadörer.
Pekka Ojalen och Sten Eric
Malmborg Lilholt var med
elva länders nya Vatikanambassadörer som togs emot tillsammans av påven 1 december.
Danmark och Finland låter sina ambassadörer i
Schweiz vara sidoackrediterade också vid Heliga stolen.
Pekka Ojalen och Sten Eric
Malmborg Lilholt håller därför normalt till i Bern, och liksom sidoackrediterade ambassadörer från andra länder tas
de inte emot enskilt av påven
utan samlas upp i stora grupper som idag, då de bägge nordiska länderna fick sällskap av
diplomater från Tanzania, Nepal, Santa Lucia, El Salvador,

Sydafrika, Algeriet, Eritrea,
Togo och Andorra. Påven läste först upp ett kort gemensamt tal på franska och delade
sedan ut texten till talen till de
enskilda ambassadörerna. I
sitt tal på tyska till Finlands
nye ambassadör vid Heliga stolen Pekka Ojanen (f 1946) berömde påven Finlands nya lag
om religionsfrihet.
Benedikt XVI sade att Finland, som nu varit med i EU i
tio år, kan spela en viktig roll i
EU:s utvidgning österut, som
han sade är särskilt viktig för
att Europa skall återfå sin korrekta identitet. Finland kan
hjälpa till särskilt vad gäller
baltländerna, påpekade han.
Påven vidgade också perspektivet ut över resten av världen.
"EU kan göra anspråk på
att vara ett förbund av demokratiska stater, vilket gör den
till en förebild som andra
grupper av stater kan efterbilda, sade han, och betonade att

det behövs både dialog och utvecklingspolitik för att minska
klyftan mellan rika och fattiga
länder och undvika att orättvisor skapar grogrund för våld
och terrorism."
Benedikt XVI passade på
att sända en särskild hälsning
till Finlands katoliker, som tidigare i år firade 850-årsminnet av kristendomens ankomst
till Finland genom den helige
Henrik, liksom 50-årsjubileet
för det katolska stiftet i Helsingfors. Påven berömde också en ny finsk lag om religionsfrihet som han sade "garanterar sann religionsfrihet och
ger religionerna större självständighet och vittgående juridisk jämlikhet särskilt i utbildningsfrågor."
I det engelska talet till Danmarks nye ambassadör vid Heliga stolen Sten Eric Malmborg Lilholt (f 1943) tog Benedikt XVI upp den omfattande
danska debatten om in-

vandringen. Han uppmanade
det danska folket "att välkomna nykomlingarna" och uppmanad edem som redan bosatt sig i Danmark att "respektera värdlandets värden och
känslor."
"Jag ber att de olika grupperna som företräds i det danska samhället skall fortsätta
leva tillsammans i fred och visa
andra länder hur värdland och
invandrare kan berika varandra, sade påven. Detta samarbete är särskilt viktigt när det
gäller interreligiös dialog", betonade Benedikt XVI, och påpekade att "katolska kyrkan
gärna bidrar med sin omfattande erfarenhet för att
främja ömsesidig respekt och
förståelse mellan anhängare av
olika religioner."
KATT/VATIKANRADION

Kaupallisuus vaarantaa
adventin sanoman
Paavi Benedictus XVI on tiukasti puuttunut adventtiajan
jatkuvaan kaupallistumiseen.
Angelus-rukouksen yhteydessä
pitämässään puheessa pyhä isä
huomautti, että adventtiajan
luonne on muuttumassa yhä
kaupallisemmaksi. Sen alkuperäinen luonne on kuitenkin
toinen, uskonnollinen.
Nyky-yhteiskunnassa adventti on joutunut kokemaan
"kaupallisen likaantumisen",
paavi totesi ja jatkoi, että oikea
adventti on aika, jonka tunnistaa "aidosta itsensä kokoami-

A collective reading of St Thomas Aquinas' masterpiece, Summa Theologiae.
Encounters led by Fr Antoine Lévy OP, DD, twice a
month, Saturdays at 14.00 p.m. Next: January 7th and
28th at the Studium Catholicum.
WELCOME!

Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki. Tel: 09612 06 711, e-mail: kirjasto@studium.fi.
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KATT/VIS/KATH.NET

Påven har bytt husteolog. 1
december utnämnde Benedikt XVI dominikanpater
Wojciech Giertych OP till att
efterträda kardinal George
Cottier OP, också han dominikan. Pater Giertych har en
professur i moralteologi på
dominikanernas universitet
"Angelicum" i Rom, är 54 år
och är född i London av polska föräldrar. Han talar polska,
engelska, franska, italienska,
spanska, tyska och ryska.

KATT/VATIKANRADION/
KATH.NET

KATT/VIS/KATH.NET

Open study circle in English

Kardinaali Leo Sceffczyk on
kuollut. Paavi Johannes Paavali II edellisessä kardinaalikonsistorissa kardinaaliksi luoma
suuresti arvostettu saksalaisteologi menehtyi 85 vuoden
ikäisenä torstaina joulukuun
8. päivänä.
Kardinaali Scheffczyk oli
tunnettu erityisesti dogmaatikkona, jonka työ alkoi jo heti
toisen maailmansodan jälkeen. Hän oli jäänyt eläkkeelle Münchenin yliopistosta
vuonna 1985. Hän on kirjoittanut yli 80 kirjaa.
Scheffczyk haudataan torstaina 15. joulukuuta Bregenziin. Pääselebranttina toimii
Kölnin arkkipiispa, kardinaali
Joachim Meisner.

Ny husteolog
för påven

sen, yksinkertaisuuden ja syvältä sisältä tulevan ilon hengestä".
Pyhä isä sanoi myös, että
"seimi saattaa auttaa meitä katselemaan Jumalan rakkauden
salaisuutta, jonka me näemme
Betlehemin tallin köyhyydessä
ja yksinkertaisuudessa. Siinä
me voimme ymmärtää todellisen joulujuhlan salaisuuden,
koska se kertoo meille Kristuksen nöyryydestä ja laupiaasta
hyvyydestä."

Knowing God

Saksalaiskardinaali
Scheffczyk
kuoli

Joululauluja
seimen äärellä
Yhteislaulutilaisuus
Pyhän Henrikin
katedraalissa
Tapaninpäivänä
26.12. klo 18.00
Tervetuloa!

Oremus

20 * C + M + B * 06
Uuden vuoden alussa, tammikuun kuudentena, vietämme
loppiaisjuhlaa eli muistamme,
kuinka itämaan tietäjät saapuivat tähden opastamina Betlehemiin, josta he löysivät
maailman Vapahtajan yhdessä
äitinsä Marian ja Joosefin
kanssa. Koska majatalossa ei
ollut tilaa, Jeesus-lapsi oli makaamassa kaukalossa eläinten
tallissa.
Katolisissa maissa monissa

Loppiaisen kodinsiunaus
seurakunnissa loppiaisen aikaan voi nykyisin nähdä lasten
ja nuorten (kuten tiernapojat
Suomessa keskiajalla) vaeltavan talosta taloon. He ovat pukeutuneet itämaiden tietäjiksi
tai kuninkaiksi ja heillä on
seurue mukanaan. He kulkevat suitsukkeita ja kynttilöitä
kantaen ja kulkiessaan laulavat ja pyytävät lahjoitusta lähetystyöhön.
Matkallaan talosta taloon

Loppiaisen kodinsiunausrukous
Aluksi teemme ristinmerkin, rukoilemme Herran rukouksen ja
Terve Maria -rukouksen. Sitten joku perheenjäsenistä lukee siunausrukouksen muiden läsnä ollessa. Sen jälkeen joku kiinnittää siunaustarran (tai kirjoittaa yllä esitetyn tekstin) asunnon
oveen tai sisäänkäynnin läheisyyteen.
Siunausrukous

Jumala, taivaallinen Isämme! Saattakoon siunauksesi kaikkia niitä, jotka käyvät ulos ja sisään tästä ovesta. Pidä suojeleva kätesi tämän talon yllä koko tämän vuoden.
Kaikki vastaavat lopuksi: Aamen.

Jul med Maria
Hell dig Maria!
Vi hälsar och älskar dig i förening med den kärlek
med vilken Fadern har älskat dig, så att han valde
dig att föda hans Son på jorden.

Vi hälsar och älskar dig i förening med den kärlek

med vilken Guds Son älskat och i all evighet äls-

kar dig såsom sin moder.

Vi hälsar och älskar dig med samma kärlek med vilken den helig Ande utkorat och helgat dig till sin

brud. Utverka åt oss, goda moder, kärlekens

Ande, nåden att älska den treenige Guden av allt
vårt hjärta, av all vår själ och av alla våra krafter.
UR

DU HEMLIGHETSFULLA ROS. MARIABÖNER

nämä nuoret kirjoittavat liidulla ulko-oviin tekstin
“20*C+M+B*06”. Se merkitsee: “Jumala siunatkoon tätä
taloa vuonna 2006.” Kirjaimet
viittaavat nimiin, jotka aikojen
kuluessa on annettu kolmelle

itämaiselle viisaalle: Caspar,
Melchior ja Balthasar. Oikeammin ne ovat lyhennys sanoista “Christus Mansionem
Benedicat” (Kristus siunatkoon taloa).
FRANS VOSS SCJ

Sunnuntait ja juhlapyhät
18.12. ADVENTIN 4.SUNNUNTAI (IV)
1L 2 Sam.7:1-5,8b-12,14a-16
Ps. 89:2-3,4-5,27+29.Ks 2a
2L Room.16:25-27
Ev. Luuk.1:26-38
HERRAN SYNTYMÄ, JOULU, juhlapyhä, velvoittava (I):

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

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.

Tammikuu

Että ponnistelut kristittyjen
täyden ykseyden puolesta loisivat sovinnon ja rauhan kaikkien kansojen kesken.
Että kristityt osaisivat toivottaa maahanmuuttajat tervetulleiksi kunnioittaen ja rakastaen ja tunnistaen heissä Jumalan kuvan.

24.12. lauantai, jouluaaton iltamessu
1L Jes.62:1 –5
Ps. 89:4 –5,16 –17,27+29.Ks.2a
2L Apt.13:16 –17,22 –25
Ev. Matt.1:1 –25, tai Matt.1:18 –25

Böneapostolatet

25.12. sunnuntai, jouluyön messu
1L Jes.9:1 –3,5 –6
Ps. 96:1 –2a,2b –3,11 –13a,13b.Ks Lk.2:11
2L Tiit.2:11 –14
Ev. Luuk.2:1 –14

December

jouluaamun messu
1L Jes.62:11 –12
Ps. 97:1+6,11 –12.Ks 11
2L Tiit.3:4 –7
Ev. Luuk.2:15 –20
joulupäivän messu
1L Jes.52:7 –10
Ps. 98:1,2 –3b,3cd –4,5 –6.Ks 3cd
2L.Hepr.1:1 –6
Ev. Joh.1:1 –18,tai Joh.1:1 –5,9 –14
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, PYHÄN
JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,
juhlapyhä, velvoittava (II)
1L 4 Moos.6:22 –27
Ps. 67:2 –3,5,6+8.Ks 2a
2L Gal.4:4 –7
Ev. Luuk.2:16 –21
8.1. 2.joulun jälkeinen sunnuntai, HERRAN KASTE, juhla
(III, maanantaista alkaen I)
1L Jes.42:1 –4,6 –7
Ps. 29:1 –2,3ac –4,3b+10.Ks 11b
2L Apt.10:34 –38
Ev. Mark.1:7-11
15.1. KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI (II)
1L 1 Sam.3:3b-10,19
Ps.40:2+4ab,7-8a,8b-9,10.Ks 8b+9a
2L 1 Kor.6:13c-15a,17-20
Ev.Joh.1:35-42

Vi ber ...

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.

Januari

Att ansträngningarna att åstadkomma Kristenhetens fulla gemenskap må leda till försoning
och fred bland alla folk på jorden.
Att de kristna må veta hur de
skall välkomna invandrare på
ett respektfullt och medmänskligt sätt, genom att se varje
människa som Guds avbild.

Olkoon Jeesuslapsi se tähti,
joka sinua johdattaa halki nykyisen elämäsi
autiomaan.

PYHÄ PIO
PIETRELCINALAINEN
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Artikkeleita

Remontit jatkuvat hiippakunnassa:
Pyhän Olavin seurakunnan putkiremontti

Pyhän Olavin seurakuntakeskus ja nykyinen kirkko vihittiin käyttöön 26. elokuuta
1962. Se on nyt jo yli 40 vuotta vanha.
Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta: kirkko ja kolmikerroksisen asuintalo, jossa on
pappila, lasten päiväkoti, opiskelija-asuntola ja sisarten asunto. Kirkon alakerrassa on seurakuntasali. Kiinteistön tilat
ovat aina tehokkaassa käytössä ja siellä on monenlaista toimintaa. Tästä seuraa luonnollisesti, että on pidettävä huolta siitä, että tilat eli koko kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa.
Korjauksia on tehtävä jatkuvasti. Viime aikaisista kunnostuksista voidaan mainita esimerkiksi:
1) Kiinteistön ikkunoiden
uusiminen. Vuosina 2000–
2003 uusittiin kaikki ikkunat
yksi kerros vuodessa.
2) Kirkon kallisarvoiset lasimaalaukset etelänpuoleiselta
julkisivulta olivat vaurioituneet toisaalta voimakkaan auringonpaisteen ja toisaalta
pakkasen vaikutuksesta. Ikkunat korjattiin yhden seurakuntalaisen rahalahjoituksella.
Yksi suuri korjausprojekti
on edelleen menossa, nimittäin vesi- ja lämpöputkiston
sekä viemäriputkien uusiminen. Tämä on ensimmäinen
suuri putkiremontti vuoden
1966 jälkeen. Kiinteistössä on
esiintynyt joitakin putkivuotoja ja valurautaviemäriputkissa
on muutamissa kohdissa puhkikuluneita
ruostejuovia.
Myös kesäiset sadevesitulvat
seurakuntasalissa ovat aiheuttaneet lämpöputkistoon ja
venttiileihin pahoja ruostumia. Padotusventtiili oli pakko
vaihtaa, ja silloin kaivettiin
seurakuntasalin lattia auki.
Valaistessa, tietokonekameralla viemäreitä ja salaojaputkistoa tutkittaessa todettiin, että molemmat ovat hyvin
huonossa kunnossa. Salaojaputkisto ei toimi ja sadevesikaivon poistoputkisto on lähes
tukossa. Tästä syystä kirkon
pihalle ilmestyy usein kesällä
vesilammikko.
Näistä syistä oli tehtävä
suunnitelma putkiremonttia
varten. Projekti on jaettu neljälle vuodelle. Viime vuoden
kesällä (2004) uusittiin kaukolämmön jakelukeskus eli lämpövaihtimet kiinteistömme
kellarissa. Vanhat lämpövaihtimet olivat alkaneet vuotaa ja
kuluttaa ylimääräistä vettä.
Kun vesipaine ei pysynyt, ylim6 - Fides 14/2005

missä kerroksissa viilenivät
lämpöpatterit. Oli huoli, että
lämmitys lakkaisi toimimasta.
Seuraava jakso oli tänä
vuonna, kun uusittiin vesi- ja
viemäriputket kellarikerroksessa. Tämä oli erittäin tärkeää siksi, että lastentarhan lapsien tilat olisivat turvalliset.
Oli sahattava betonilattia
auki, että päästiin viemäriin
käsiksi. Siihen liittyi ja kuului
tietysti myös saunan, pesuhuoneen, pukuhuoneen, pesutuvan ja sivuhuoneiden kunnostus, kuten lattian ja seinien
laatoitus ja maalaus. Tämä työ
aloitettiin elokuun alussa ja se
kesti marraskuun 30. päivään
asti. Se on onnistunut hyvin.
Pyykkituvassa voidaan jälleen
kunnolla ja siististi pestä pyykit ja saunassa ottaa löylyt.
Vielä suuremmat jaksot
ovat edessä seuraavien kahden
vuoden aikana. Ensi kesänä
on tarkoitus asentaa uudet
lämpö- ja vesijohtoputket pihan kautta seurakuntasaliin ja
kirkkoon. Vuodelle 2007 jää
vielä asuinkerrostalon kaikkien kolmen kerroksen vesi- ja
viemäriputkien uusiminen.
Paljonko tämä kaikki maksaa. Ensimmäinen vaihe (läm-

pövaihtimet) maksoi yli
30.000 euroa. Toinen vaihe
(kellarikerros)
melkein
70.000. Kolmas vaihe maksaakin sitten melkein 200.000
euroa jos emme onnistu löytämään edullisempaa tarjousta.
Olemme yrittäneet yhtä ja
toista hankkiaksemme lisää
rahaa, kuten konsertin järjestäminen, seurakuntalaisten tekemien korttien ja kirkkoher-

ran käsitöiden myynti ym. Toiminta on tuottanut noin 1000
euroa. Nyt onkin paikkallaan
kiitää kaikkia, jotka ovat meitä auttaneet (muusikot, kokit,
leirin nuoret). Remontin kokonaiskustannusten suhteen
tämä oli pientä tuloa, mutta se
oli sitäkin näkyvämpi osoitus
halusta auttaa tässä tärkeässä
asiassa. Olemme myös erityisen kiitollisia siitä, että Saksan

piispojen Diasporakommissariat on avustuksillaan auttanut tätä työtä.
Remontin aloittaminen on
tullut mahdolliseksi hiippakunnan jäsenmaksun avulla.
Toivomme, että sama solidaarisuuden henki jatkuu.
ZDZISLAW K. HUBER SCJ

KIRKKOHERRA

URSULIINISISARET KUTSUVAT
KAIKKI HALUKKAAT MUKAANSA

RETRETTIIN

STELLA MARIKSEEN 27.-31.12.2005
Teemana on Jumalan laupeus.

Retretin pitää isä Teemu Sippo SCJ. Ilmoittautumiset Stella Marikseen: puh. 019-335793,
kangas.leena@kolumbus.fi. Retretin hinta 100e.
Pankkiyhteys: Sampo 800010-1811612. Retretin
ohjelma oli edellisessä lehdessä.

Böneapostolatet 2006
June
That Christian families may
lovingly welcome every child
who comes into existence and
surround the sick and the
aged, who need care and assistance, with affection.
That Pastors and the
Christian faithful may consider
interreligious dialogue and the
work of acculturation of the
Gospel as a daily service to
promote the' cause of the
evangelization of Peoples.
July
That all those who are in prison, and especially young
people, may receive the necessary support from society
to help them rediscover a sense to their own existence.
That in the mission territories, different ethnic and religious groups may live in
peace and together build a
society inspired by human and
spiritual values.
August
That orphans may not Sack
the care necessary for their
human and Christian formation.
That the Christian faithful
may be aware of their own
missionary vocation in every
environment and circumstance.
September
That those who use the means of social communication
may always do so conscientiously and responsibly.
That in the mission territories the entire People of God
may recognize that permanent formation is their own priority.
October
That all those who are baptized may mature in their faith
and manifest it through clear,
coherent and courageous
choices in life.
That the celebration of
World Missionary Day may
everywhere increases the spirit of missionary animation
and cooperation.
November
That, everywhere in the world,
an end be put to all forms of
terrorism.
That through the effort of
believers, together with living
forces of society, the new and
old chains, which prevent the
development of the African
Continent may be broken.
December
That Christ, meek and humble
of heart, may inspire those
responsible for nations to use
power wisely and responsibly.
That in every part of the
world missionaries may live
out their vocation with joy and
enthusiasm, faithfully following in Christ's footsteps.

Bönens apostolat erbjuder alla katoliker, oberoende av ålder, kön, yrke, utbildning och ämbete tillfälle att
tillsammans med påven och förenade i Kristi offerdöd be för kyrkans och världens behov i nutiden. Vi deltar
i apostolatet med följande eller motsvarande dagliga morgonbön.

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta
offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande
för alla ditt heliga hjärtas intentioner.
I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem
för försoning av mina synder
och för alla mina släktingars och vänners intentioner,
i synnerhet för vår helige faders böneämnen:
(här nämns böneämnena). Amen.
Januari

Att ansträngningarna att
åstadkomma Kristenhetens fulla gemenskap må
leda till försoning och
fred bland alla folk på jorden.
Att de kristna må veta
hur de skall välkomna invandrare på ett respektfullt och medmänskligt
sätt, genom att se varje
människa som Guds avbild.
Februari

Att den internationella
gemenskapen må bli än
mer medveten om den
akuta uppgiften att få ett
slut på handeln med människor.
Att de troende lekmännen i missionsländerna
må inse behovet av att tjäna sitt eget land med stort
engagemang, såväl i politiken som i samhället i
övrigt.
Mars

Att ungdomar som söker
meningen med livet må
bli förstådda, respekterade och vägledda med tålamod och kärlek.
Att medvetenheten för
det gemensamma ansvaret för mission växer överallt i Kyrkan, en medvetenhet som gynnar samarbete och utbyte mellan
dem som arbetar i missionsländerna.

April

Att kvinnors individuella,
sociala och politiska rättigheter respekteras i alla
länder.
Att kyrkan i Kina kan
bedriva sin missionsverksamhet lugnt och i full frihet.
Maj

Att de gåvor som den Helige Ande i överflöd skänker Kyrkan må bidra till
fred och rättvisa i världen.
Att de som är ansvariga för offentliga institutioner i missionsländerna,
med hjälp av lämpliga lagar, må värna om och försvara det mänskliga livet
från befruktningen till
dess naturliga upphörande.
Juni

Att kristna familjer kärleksfullt må välkomna varje barn som kommer till
världen, och visa de sjuka
och gamla, som behöver
omvårdnad och stöd.
Att präster och troende
kristna bemödar sig om
den interreligiös dialogen
och inkulturationen av
evangeliet, som varje dag
främjar evangelisationen
av alla folk.

Juli

Att alla de som sitter i fängelse, i synnerhet de som
är unga, får tillräckligt
stöd från samhället som
hjälper dem att återupptäcka meningen med deras liv.
Att olika folkgrupper
och religiösa gemenskaper
i missionsländerna må
leva i fred och tillsammans bygger upp ett samhälle som är inspirerat av
mänskliga och andliga värderingar.
Augusti

Att föräldralösa barn inte
lider brist på den nödvändiga omsorgen som behövs för deras mänskliga
och kristna uppfostran.
Att de kristna må vara
medvetna om sin egen
kallelse att missionera i
alla miljöer och sammanhang.
September

Att de som verkar inom
massmedia använder dessa medier samvetsgrant
och ansvarsfullt.
Att hela Guds folk i
missionsländerna må förstå att en kontinuerlig fortbildning hör till dess viktigaste angelägenheter.

Oktober

Att alla de som är döpta
mognar i sin tro och uttrycker den genom tydliga, sammanhängande och
modiga beslut i livet.
Att
firandet
av
Världsmissionsdagen leder till en anda av engagemang för och samverkan i
mission.
November

Att alla former av terrorism upphör i alla delar av
världen.
Att nya och gamla låsningar som hindrar utvecklingen i Afrika må
öppnas upp genom de troendes ansträngningar i
samverkan med de levande krafterna i samhället.
December

Att Kristus, undergiven
och med ödmjukt hjärta,
må inspirera de ansvariga
i olika länder att använda
sin makt vist och ansvarsfullt.
Att missionärer i alla
delar av världen lever och
förverkligar sin kallelse
med glädje och entusiasm, och troget följer Kristus i hans fotspår.
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, 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.
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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17.12. la 17.40, 18.00 aattomessu, 19.00
joulukonsertti
18.12. adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
20.12. ti 14.00 seniores: messu ja kokous,
18.00 CSC: ruusukko ja messu
24.12. la Herran syntymä, joulu, juhlapyhä: 14.00 jouluaaton perhemessu, 16.00
ruotsinkielinen messu/mässa på svenska, 24.00 jouluyön messu
25.12. su Herran syntymä, joulupäivä:
12.00 joulupäivän messu, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 englanninkielinen
messu/Mass in English
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 9.45 missa latina, 11.00
päämessu, 12.30 venäjänkielinen messu,
16.00 puolankielinen messu, 18.00 joululauluja seimenen äärellä
31.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, Pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhlapyhä: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 18.00 iltamessu
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä: 9.45 lat/engl, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
7.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
9.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
14.1. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 10.00-17.00 katekeettinen koulutuspäivä seurakuntasalissa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 messu
Porvoossa, 18.00 iltamessu
17.1. ti 14.00 seniores: messu ja kokous
----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 18.12.; 15.1. su 16.00 messu
Tikkurila: 25.12.; 22.1. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
17.12. la 18.00 aattomessu
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese,
18.00 iltamessu
20.12. ti rippitilaisuus/confession 17.00 18.00
22.12. to rippitilaisuus/confession 17.00 18.00
23.12. pe rippitilaisuus/confession 17.00 18.00
24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa
(The Season of Christmas), jouluaatto/
Christmas Eve: 14.00 perhemessu/Family Mass, 24.00 jouluyön messu/ Mass at
Midnight
25.12. su joulupäivä/Christmas Day: 11.30
piispan messu/Bishop's Mass, 18.00 iltamessu/Evening Mass
26.12. ma Tapaninpäivä/St Stephen: 10.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30
messu suomeksi/Mass in Finnish, 15.00
messu saksaksi/Mass in German, 18.00
messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese
31.12. la 18.00 aattomessu
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, Uuden
Vuoden päivä, Holy Mary Mother of God,
juhlapyhä: 10.00 messu suomeksi/Mass
in Finnish, 11.30 messu ruotsiksi/mässa
på svenska, 18.00 iltamessu
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen/
The Epiphany of the Lord, juhlapyhä:
10.00 messu suomeksi, jonka jälkeen
perhejuhla Englantilaisessa koulussa,
18.00 iltamessu
7.1. la 18.00 aattomessu
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste/The Baptism of the Lord, juhla:
10.00 messu suomeksi/Mass in Finnish,
11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
14.1. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.00
aattomessu
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30

messu suomeksi ja vietnamiksi/Mass in
Finnish and in Vietnamese, 18.00 iltamessu
18.1.-25.1. ekumeeninen rukousviikko
----------------- Diaspora ----------------Riihimäki: 14.1. la klo. 16.30 messu Kappelikirkossa hautausmaan vieressä (Koivukatu 21)

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
17.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
20.12. ti 19.00 informaatio kurssi
24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa,
juhlapyhä: 24.00 jouluyön paimenten
messu
25.12. su joulupäivä: 10.30 Herran syntymän juhlapyhän messu, 16.00 messu
Porissa, 18.30 Mass in English
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 pyhä messu
31.12. la 18.00 kiitos messu
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhlapyhä: 10.30 päämessu, 18.30 Mass
in English
3.1. ti 19.00 miestenpiiri
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä: 10.30 juhlamessu, perhejuhla
7.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
10.1. ti 19.00 teologinen opintopiiri
13.1. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
14.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
17.1. ti 19.00 informaatiokurssi
----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: la 17.12.; 28.1. 10.00 messu Ahvenanmaalla
Pori: pe 13.1. klo 17.00 katekeesi, 18.00
pyhä messu, huom. su 25.12. klo 16.00
pyhä messu!

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
17.12. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 pyhä
messu, n. 14.30 elokuva "Karol, mies josta tuli paavi" (mahdollisuus tulla katsomaan elokuvaa, joka kertoo Johannes
Paavali II elämästä)
18.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu Kajaanissa
24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa,
juhlapyhä: 24.00 jouluyön messu
25.12. su joulupäivä: 12.00 joulupäivän
messu (latinaksi ja englanniksi/in Latin
and in English), 11.00 messu Kuopiossa,
16.00 messu Joensuussa
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 messu Jyväskylässä (englanniksi/Mass in English), 11.00
Savonlinnassa
13.12. la vuoden 2005 loppu: 18.00 kiitosmessu ja adoraatio
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhlapyhä: 9.45 ruusukkopiirin ruusukkorukous, 10.30 päämessu
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä (velvoittava): huom. 12.00 perhemessu
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 10.30 päämessu
13.1. pe 18.00 messu Kiteellä
14.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu varkaudessa
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
18.1. ke ekumeeninen rukousviikko: 18.00
ekumeeninen vesper ja sen jälkeen ekumeeninen ilta
----------------- Diaspora ----------------Kitee: 13.1.; 10.2.; 10.3.; 31.3.; 12.5. pe
18.00 messu (Ev.lut. kirkko, Savikontie 5)
Joensuu: 14.1.; 11.2.; 11.3.; 1.4.; 13.5. la
9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu (Ort.

Kalenteri
kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)
Varkaus: 14.1.; 11.2.; 11.3; 1.4.; 13.5. la
16.00 messu (Ort. kirkko Taipaleentie 26)
Mikkeli: 15.1.; 12.2.; 12.3.; 2.4.; 14.5. su
16.00 messu (Ev.lut. tuomiokirkon krypta,
Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 28.1.; 25.2.; 25.3.; 29.4.; 27.5.
la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
(Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio: 29.1.; 26.2.; 26.3.; 30.4.; 28.5. su
16.00 messu (Ort. tuomiokirkon srk-Sali,
Snellmaninkatu 8)
Joulunajan ohjelma Diasporassa
Kajaani: 18.12. su 18.00 messu (Ort. kirkko, Väinämöisenkatu 29)
Kuopio: 25.12. su joulupäivä 11.00 messu
(Ort. tuomiokirkon srk-Sali, Snellmaninkatu 8)
Joensuu: 25.12. su joulupäivä 16.00 messu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)
Savonlinna: 26.12. ma Tapaninpäivä
11.00 messu (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Elokuva "Karol, mies josta tuli paavi"
17.12. la klo 14.30 seurakuntasalissa
Lasten uskonnonopetus keväällä 2006:
21.1.; 18.2.; 18.3.; 8.4.; 20.5.
Seniorit: 19.1.; 16.2.; 16.3.; 6.4.; 18.5.
Mass in English: Mass time will be desided
at the end of the year 2005.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Huom! arkipäivän messu julkisivuremontin vuoksi klo 18.00!
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Kokkolassa, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
24.12. la Herran syntymä, joulu, juhlapyhä
(jouluaika alkaa): 24.00 paimenten messu
25.12. su joulupäivä: 10.30 joulupäivän
messu, 14.00 messu puolaksi, 17.00
messu Kurikassa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 Tapaninpäivän
messu, 9.00 messu Lapualla, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa
28.12. ke Betlehemin viattomat lapset,
marttyyrit, juhla: 18.00 messu Kokkolassa
29.12. to 17.00 messu Kristiinankaupungissa
31.12. la 18.00 kiitosmessu vuoden päätteeksi
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhla: 10.30 päämessu, 15.00 messu Hämeenlinnassa, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä: 10.30 loppiaismessu
7.1. la 13.00 messu Lapualla, 16.00 messu Vaasassa
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 10.30 päämessu, 12.00
messu Pietarsaaressa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.1. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
19.1. to pyhä Henrik, piispa ja marttyyri,
hiippakunnan ja koko Suomen suojelija,
juhlapyhä: 18.00 juhlamessu
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: su 1.1. klo 15.00 (Matti Alangon katu 11)
Kokkola: su 18.12. klo 16.00 (Katariinankatu 3), ke 28.12. klo 18.00 (Oravankatu
29)
Kristiinankaupunki: to 29.12. klo 17.00
(paikka kysy kirkkoherralta)
Kurikka: su 25.12. klo 17.00, la 21.1.; 4.2.
klo 18.30 (paikka kysy kirkkoherralta)
Lapua: ma 26.12. klo 9.00, la 7.1. klo
13.00, la 21.1.; 4.2. klo 9.00 (paikka kysy
kirkkoherralta)

Pietarsaari: ma 26.12. klo 12.00, su 8.1.
klo 12.00, la 21.1.; 4.2. klo 12.00 (Kappelitie 5)
Vaasa: ma 26.12. klo 16.00, la 7.1.; 21.1.;
4.2. klo 16.00 (Koulukatu 45)

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
15.12. to 18.00 iltamessu
18.12. adventin 4.sunnuntai: 18.00 iltamessu
22.12. to 18.00 iltamessu
24.12. la Herran syntymä, joulu, juhlapyhä: 24.00 paimenten yömessu
25.12. su Herran syntymä, joulupäivä:
11.00 joulupäivän juhlamessu
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 11.00 Tapaninpäivän juhlamessu
29.12. to 18.00 iltamessu
30.12. pe pyhä perhe: Jeesus, Maria ja
joosef, juhla: 18.00 juhlamessu
31.12. la 18.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhlapyhä: 11.00 juhlamessu
5.1. to 18.00 joulunajan iltamessu
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä: 11.00 seurakuntamme perhejuhla: juhlamessu, jonka jälkeen juhla jatkuu seurakuntasalissa
8.1. 2.joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 11.00 juhlamessu
12.1. to 18.00 iltamessu
14.1. la 13.00 perhemessu
15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00
päämessu
19.1. to pyhä Henrik, piispa ja marttyyri,
hiippakunnan ja koko Suomen Suojelija,
juhlapyhä: 18.00 juhlamessu
----------------- Diaspora ----------------Hamina: su 29.1.; 26.2.; 26.3.; 23.4. klo
11.00 (Ev.lut srk-keskuksessa, Mannerheimintie 12)
Lahti: la 7.1.; 4.2.; 4.3.; 1.4.; 6.5. klo 16.00
(Ort. kirkossa)
Lappeenranta: su 18.12.; 15.1.; 19.2.;
19.3.; 21.5. klo 12.00 (Ort. kirkossa)
Uskonnonopetus:
Lahti: la 7.1.; 4.2.; 4.3.; 1.4.; 6.5. klo 14-16
(Ort. kirkon tiloissa)
Kouvola: la 14.1.; 11.2.; 11.3.; 8.4.; 13.5.
klo 11-13 ja messu klo 13.00

TERVETULOA
PERHEJUHLAAMME
LOPPIAISENA
6.1.2006. Ohjelmassa: 11.00 juhlamessu, messun jälkeen seurakuntasalissa mm. joululauluja, arpajaisten
arvontaa ja pyhä Nikolaus. Huom.
ottakaa mukaanne pieni (1-2e) lahja. Kaikenlaiset leivonnaiset ovat
myös hyvin tervetulleita. Kiitos.
Oulu

1.1. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhä
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä,
juhlapyhä: 10.00 Mass in English, 11.00
juhlamessu
6.1. pe Herran ilmestyminen, loppiainen:
11.00 päämessu, 12.30 Kolmen tietäjän
näytelmä
8.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste, juhla: 10.00 Mass in English, 11.00
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: 25.12. klo 17.00
Rovaniemellä : 18.12,; 8.1. 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. 09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti
info@catholic.fi.
Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892.
Tapahtuu keväällä:
7.-9.4. Isä Frans Voss SCJ ohjaa retretin, jonka aiheena on “Johdattelua hiljaiselle viikolle”. Hinta 90 euroa (omat liinavaatteet). Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Stella
Maris, puh. 019-335793.
5.-7.5. “Kutsuttu - lähetetty”. Viikonloppuseminaari, jonka aikana syvennytään
Raamatun, alustusten, yhteisten rukoushetkien ja keskustelujen avulla kutsumukseen. Mikä onkaan paikkani ihmisenä,
kristittynä, perheessä, seurakunnassa, kirkossa? Jos tahdot syventyä aiheeseen
yhdessä toisten kanssa, ota yhteyttä: Jeesuksen pikkusisar Leila, Opiskelijankatu
21 G 148, 33720 Tampere, puh. 033182169.

Studium Catholicum

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

TAPAHTUMIA

Catholic Students’ Club
Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
Dec. 20. For students and young adults
and anyone interested in the Catholic
Faith.

Karmeliittamaallikot

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

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.
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!
19.12. Toimintapäivä

Pyhän Henrikin Seura

Pyhän Henrikin seuran Joulukonsertti Pyhän Henrikin katedraalissa lauantaina
17.12. klo 19.

Rakkauden lähetyssisaret

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

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.
Studiumin pikkujoulu perjantaina
16.12. Messu klo 12 ja sen jälkeen nyyttikestit. Tervetuloa! Seuraava messu maanantaina 16.1.06. Kirjasto on kiinni
20.12.05 - 9.1.06.
Kappelissa vietetään messua tavallisesti maanantaina, perjantaina ja lauantaina klo 12.00. Muutoksista ja erilaisista tapahtumista pyritään ilmoittamaan Fideksessä.

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
16.12. pe 17.00 pyhän sakramentin palvonta, 17.30 arkipäivän messu
17.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
23.12. pe 17.00 pyhän sakramentin palvonta, 17.30 arkipäivän messu
24.12. la Herran syntymä, joulu, joulun
aika alkaa, juhlapyhä: 24.00 jouluyön
messu
25.12. joulupäivä: 11.00 joulupäivän messu, 17.00 messu Torniossa
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 17.00 juhlamessu
27.12. ti pyhä Apostoli ja evankelista Johannes, juhla: 17.00 pyhä messu
28.12. ke Betlehemin viattomat lapset,
martyyrit, juhla: 17.00 pyhä messu
30.12. pe pyhä perhe: Jeesus, Maria ja
Joosef, juhlapyhä: 17.00 juhlamessu
31.12. la 17.00 kiitosmessu

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
13.1.–5.2. on toimitettava viimeistään 30.12. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Rukouksen apostolaatti 2006
Rukouksen apostolaatti tarjoaa kaikille katolilaisille iästä, sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta ja työstä
riippumatta tilaisuuden yhdessä paavin kanssa ja Kristuksen uhrikuolemaan liittyneenä rukoilla kirkon ja
maailman tämänhetkisten tarpeiden puolesta. Me osallistumme rukouksen apostolaattiin lausumalla joka
päivä seuraavan tai vastaavan aamurukouksen:

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta
uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni
kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.
Uhraan ne syntieni sovitukseksi
yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa
sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta,
erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta:
(tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.
Tammikuu

Rukoilemme, että ponnistelut kristittyjen täyden
ykseyden puolesta loisivat
sovinnon ja rauhan kaikkien kansojen kesken.
Rukoilemme, että kristityt osaisivat toivottaa
maahanmuuttajat tervetulleiksi kunnioittaen ja
rakastaen ja tunnistaen
heissä Jumalan kuvan.
Helmikuu

Rukoilemme, että kansainvälinen yhteisö tulisi
entistä tietoisemmaksi tarpeesta saada ihmiskauppa
loppumaan.
Rukoilemme, että lähetysmaiden maallikot haluaisivat palvella omaa maataan entistä enemmän
myös poliittisessa elämässä ja yhteiskunnassa.
Maaliskuu

Rukoilemme, että nuoria,
jotka etsivät tarkoitusta
elämäänsä, ymmärrettäisiin, kunnioitettaisiin autettaisiin kärsivällisesti ja
rakastaen.
Rukoilemme, että kaikkialla kirkossa kasvaisi lähetystietoisuus
ja halu yhteistyöhön lähetystyöntekijöiden kanssa.
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Huhtikuu

Rukoilemme, että naisten
henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia
oikeuksia kunnioitettaisiin kaikissa maissa.
Rukoilemme, että Kiinan kirkko voisi harjoittaa lähetystehtäväänsä
rauhassa ja vapaasti.
Toukokuu

Rukoilemme, että Pyhän
Hengen kirkolle antamat
lahjat vaikuttaisivat rauhan ja oikeudenmukaisuuden kasvamiseen maailmassa.
Rukoilemme, että lähetysmaiden julkisista laitoksista vastaavat puolustaisivat hyvien lakien avulla ihmiselämää sen alusta
luonnolliseen loppuun
asti.
Kesäkuu

Rukoilemme, että kaikki
kristityt perheet ottaisivat
iloiten vastaan kaikki syntyvät lapset ja huolehtisivat sairaista ja vanhuksista.
Rukoilemme, että papit ja kaikki uskovat ponnistelisivat uskontojen välisen dialogin hyväksi ja
evankeliumin sopeuttamiseksi paikalliseen kulttuuriin, jotta kaikki kansat
tulisivat tuntemaan evankeliumin.

Heinäkuu

Rukoilemme, että kaikki
vangit ja erityisesti nuoret
vangit saisivat tarpeeksi
yhteiskunnan apua löytääkseen uudelleen tarkoituksen elämäänsä.
Rukoilemme, että lähetysmaiden eri kansanryhmät ja uskonnolliset ryhmät eläisivät rauhassa keskenään ja rakentaisivat
yhdessä yhteiskunta, jossa
toteutuvat inhimilliset ja
hengelliset arvot.
Elokuu

Rukoilemme, että orpolapset eivät jäisi vaille
sitä huolenpitoa, jota he
tarvitsevat kasvaakseen
terveiksi ihmisiksi ja kristityiksi.
Rukoilemme, että kristityt olisivat tietoisia kutsumuksestaan evankelioida ympäristöään
kaikissa olosuhteissa.

Syyskuu

Rukoilemme, että kaikki
ne, jotka työskentelevät
tiedotusvälineissä, toimisivat
omaatuntoaan
kuunnellen ja vastuullisesti.
Rukoilemme, että lähetysmaissa koko Jumalan
kansa ymmärtäisi, että
sen jatkuva kasvattaminen koituu sen omaksi
hyödyksi.

Lokakuu

Rukoilemme, että kaikki
kastetut kypsyisivät uskossaan ja ilmaisisivat selvästi, ehjästi ja rohkeasti
omassa elämässään.
Rukoilemme, että maailman lähetyspäivä johtaisi kiinnostukseen ja yhteistyöhön lähetystyötä
kohtaan.

Marraskuu

Rukoilemme, että terrorismin kaikki muodot loppuisivat kaikkialla maailmassa.
Rukoilemme, että uskovien ponnistelut yhteiskunnan terveiden voimien kanssa auttaisivat rikkomaan ne uudet ja vanhat kahleet, jotka estävät
Afrikan kehitystä.

Joulukuu

Rukoilemme, että lempeä
ja nöyrä Kristus inspiroisi
eri maiden vallanpitäjiä
käyttämään valtaansa viisaasti ja vastuullisesti.
Rukoilemme, että lähetystyöntekijät kaikkialla
maailmassa eläisivät ja toteuttaisivat kutsumustaan
iloiten ja innostuneesti ja
seuraisivat Kristusta uskollisesti.

Apostleship
of Prayer
Daily Offering (example):
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer
You my prayers, works, joys
and sufferings of this day for
all the intentions of Your Sacred Heart, in union with the
Holy Sacrifice of the Mass
throughout the world, in reparation for my sins, for the intentions of all my relatives and
friends, and in particular for
the intentions of our Holy Father: (add here the intentions).
Amen.
January
That the effort to bring about
the full communion of Christians may foster reconciliation
and peace among all the
peoples of the earth.
That Christians may know
how to welcome migrants with
respect and charity, recognizing in each person the image
of God.
February
That the International Community may be ever more
aware of the urgent duty to
bring an end to the trafficking
of human beings.
That in the Missions the lay
faithful may recognize the
need to serve their own country with greater commitment
also in its political and social
life.
March
That young people who are
searching for the sense of life
may be understood, respected and accompanied with
patience and love.
That, throughout the
Church, there may grow that
shared missionary awareness, which favors the collaboration and exchange of those who work in the missions.
April
That the individual, social and
political rights of women may
be respected in every nation.
That the Church in China
may carry out its evangelizing
mission serenely and in full
freedom.
May
That the abundance of the
gifts the Holy Spirit bestows
on the Church may contribute
to the growth of peace and
justice in the world.
That in the mission countries those responsible for the
public institutions may, with
suitable laws, promote and
defend human life from its
conception to its natural termination.

continues in page 7

Julklappsböcker
Nyligen fick jag från Sverige
förlaget Catholicas höstkatalog. Den innehöll många intressanta böcker. Bl.a. hade
den tre böcker som utkommit
15.11. och ända till slutet av
februari fås till ett rabatterat
introduktionspris. De är Thomas Mertons: Kallad till tystnad, Scott Hahns: Himlarnas
Drottning och Stefan Östergrens: Sigismund. Då förlaget
tydligen är på julhumör, parar
de ihop dessa böcker med tidigare utkomna, som de vid parköp ger till ett kännbart reducerat pris.
Mertons bok visar att förlagets nuvarande ägare går i sin
fars fotspår. Förlaget fick i tiderna sin början genom att
pappa Sigfrid Fredestad ville
läsa Merton på svenska. Den
tidigare upplagan var slutsåld
och det fanns inga planer på
nytryck. Då skaffade han sig
rättighet till en av böckerna
och när den utkommit och
gått så väl att han fått pengar
över fortsatte han med följande. Sedan gick det vidare av
bara farten med hopp och tro
i bagaget. Det var Catholica
som gav Sverige Kyrkans katekes.
Det är säkert ett hälft sekel
sedan jag läst Kallad till tystnad men jag minns att jag
fann den mycket intressant.
Den berättar om författarens
väg till kyrkan, hans kallelse
till en av kyrkans strängaste
ordnar och hans något stapplande steg på den vägen. I katalogen paras den ihop med
Mertons Jonastecknet som berättar om livet i hans trappistkloster. Den bygger på dagboksanteckningar från fem år.
Den går naturligtvis djupare
än den första. Scott Hahn, en
teologieprofessor i USA, ger i
sin bok en biblisk undersökning av Marias betydelse allt
från I Mosebok till Uppenbarelseboken. Han visar med
många exempel att Maria är
den "nya Eva" precis som Jesus
är den "nye Adam". I förbifarten lär han ut hur man skall
läsa den Heliga Skrift för att få
en bättre förståelse för Bibelns
tillförlitlighet och betydelse
för tron. Hahns stil är tillgänglig och underhållande. Denna

bok paras ihop med Hahns:
Lammets måltid - Mässan som
himlen på jorden. Om jag
minns rätt - jag har ej läst boken - behandlar den mässliturgin.
Den tredje nyutkomna boken är Stefan Östergrens: Sigismund. En biografi om den
svensk-polske monarken. Sigismund är en kung som sällan
nämns i historien fastän hans
tid i Sverige var dramatisk. Då
hans farbror Karl IX var den
som vann är det klart att han
ej fått någon positiv beskrivning men tydligen fanns det
intet värre att beskylla honom
för än, att han var ett "lydigt
redskap för påven och jesuiterna". Jag har också i någon bok
sett förebråelsen att han för
lätt gav upp kampen mot Karl
IX, men denne var nog säkert
inte lätt att rå på. Finland som
höll på Sigismund, den lagliga
kungen, fick nog känna av det
när Karl tagit makten. Jag har
av en polack hört att han i Polen går under namnet Sigismund den gode. En sak av betydelse för oss sena katoliker,
som knappt nämns i biografier, gjorde han när han lämnade Sverige. Han tog med sig
alla Sveriges helgonfester till
Polen. Från hans tid ända till
1900-talet förekom det i alla
polska missaler en avdelning
med namnet "Mässor för Polens och Sveriges riken". Man
hade då i alla missalen en avdelning för trycklandets lokala helgonfester. Men i dessa
ingick alltså också de svenska
festerna. Tack vare detta fick vi
i
Finland
genast
en
St.Henriksmässa till Wiborgs
församling 1799. Denna bok
paras med boken Kvinnligt
klosterliv i Sverige och Norden. Den är redigerad av
Yvonne Marie Werner.
Detta var böckerna med
introduktionspris. En fjärde
bok, över det stadiet, paras
ändå ihop med en annan av
samma författare. Boken skriven av Marianne Kvist heter
Helena, Petter och tidernas
sommar. Den är en barnbok
som börjar med magiska stenar som leder upphittarna in i
reformationstiden där de följer med flyende Alvastra-mun-

kar medan familjen hemma
undrar vart de tagit vägen.
Den bör alltså kunna vara
spännande ifall författarens
historiska kunskaper räcker
till. Boken paras med samma
författares bok Se upp i Calcutta. Det är en trevlig ungdomsbok som berättar om en
ung flickas upplevelser som
volontär i moder Teresas kloster i Calcutta. Förutom dessa
specialbehandlade böcker ger
katalogen en översikt över andra böcker på lager. Där är
t.ex. tre böcker av Johannes
Paulus II; Gåva och Mysterium, självbiografisk, I gryningen söker jag dig, kommentar
till tidegärningens läsningar
och Eukaristin och kyrkan,
hans sista encyklika. Där finns
även Katolsk bönbok, en mindre och mera behändig bok än
den stora Oremus. Även om
den sedan sin första upplaga
fått hundra sidor till bör den
ännu gå bra i en rockficka. Sist
vill jag nämna Ingeborg Obereders bok för 10-12 åringar:
Therese-min bästa vän. Av alla
de böcker från St.Eriks förlag
som jag fick mig tillsända tog
denna överlägset priset.
Kallad till tystnad 198 Skr
Jonastecknet 114 Skr/91 Skr
Himlarnas drottning 179 Skr
Lammets måltid 187 Skr/144 Skr
Sigismund 225 Skr
Kvinnl. klosterliv 149 Skr/120 Skr
Helena, Petter & tidernas sommar 149 Skr
Se upp i Calcutta 75 Skr/60 Skr
För böcker med två pris gäller det
mindre endast vid parköp.
Gåva och mysterium 114 Skr
I gryningen söker jag dig 249 Skr
Eukaristin och kyrkan 125 Skr
Katolsk bönbok 125 Skr
Therese-min bästa vän 75 Skr

Förlaget tar 35 kr i porto.
Ifall man köpt för mer än 500
kr sänds böckerna portofritt.
Catholica AB, Blåklintsvägen l, S 26265 Ängelholm
Telefon, utlandsprefix, därpå 46--431--452329 , Fax 43180361, www.catholica.se
MÄRTA AMINOFF

Lukemaan!
Fides-lehden numerossa 11
tarjosi Tiedotuskeskus kuvin
kolme kirjaa luettavaksemme.
Yksi niistä sai seuraavassa numerossa arvostelunsa mutta
kaksi ovat vielä sitä vailla. Koska nämä kirjat molemmat ovat
minulla hyllylläni ja minä arvostan niitä suuresti, päätin
voittaa saamattomuuteni ja
kerran pitkästä aikaa jälleen
kirjoittaa suomenkielisen arvostelun. Molemmat kirjat
ovat paavien kirjoittamia.
Toinen on Johannes Paavali II:n kirjoittama Lahja ja salaisuus. Se on hänen omaelämäkertansa, jonka hän kirjoitti pappeutensa 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Edellisenä
vuonna oli Roomassa vietetty
Vatikaanin II konsiilin pappeusdekreetin 30-vuotismuistoa. Siinä tilanteessa monet
papit puhuivat kutsumuksestaan ja niin teki paavikin. Hänen sanansa herättivät niin
suurta vastakaikua, että häntä
monelta taholta kehotettiin
kirjoittamaan siitä pappeutensa 50-vuotisjuhlaan. Hän päätti täyttää heidän pyyntönsä.
Vaikka hän sen jälkeen vielä on kirjoittanut ensyklikan,
tuntuu tämä luonteeltaan testamentilta. Hän kertoo lyhyesti koko elämästään ja kirja
henkii voimakasta kiitollisuutta sekä Jumalaa että kaikkia
niitä ihmisiä kohtaan, jotka
Jumalan avustajina tavalla tai
toisella ovat auttaneet häntä
matkan varrella. Ja hänen
muistinsa on hyvä, hän muistaa niitä suurin joukoin.
Tämän ohessa hehkuu kirjasta rakkaus pappeuteen ja
voimakas tunne pappeuden ja
hyvien pappien merkityksestä
kirkon elämälle. Kirja loppuu
kauniiseen Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, papille ja
uhrilampaalle osoitettuun litaniaan. Tämä litania luettiin

ensimmäisen kerran suomeksi
Nousiaisten kirkossa pyhiinvaellusmessun lopussa.
Toinen kirja, paavi Benedictus XVI:n kardinaalina kirjoittama on nimeltään Kallad
till Gemenskap. Älkää nyt pelästykö älkääkä panko lehteä
käsistänne. Tiedän omasta kokemuksestani että teidän suomenkielisten joukossa on hyvin suuri joukko, joka pystyy
lukemaan ruotsia ilman ylen
suurta vaivaa. Tiedän sen koska minä usein olen iloisesti
hämmästynyt suomenkielisten
lukijoiden kiittäessä kirjoituksiani Fidesissä. On itsestään
selvää että paavin teksti on tukevampaa purtavaa kuin minun kevyet kirjoitukseni mutta Benedictuksen kieli on selkeää ja käännös hyvä.
Kirja koostuu kuten niin
monet hänen kirjoistaan useista eri tilanteissa pidetyistä puheista. Kirjan alku ja ydin
koostuu kolmesta esitelmästä,
jotka hän 1990 piti Brasilian
piispoille. Aiheena on yleismaailmallisen kirkon ja paikallisten kirkkojen suhde. Näihin
liittyy esitelmä pappisvirasta ja
toinen jatkuvan uudistuksen
tarpeesta, molemmat syksyltä
1990. Vuodelta 1991 on Omatunto ja totuus, hyvin antoisa
teksti sekin, ja viimein saarna
jonka aihe usein on ajankohtainen: Kristuksen puolue vai
Kristuksen kirkko.
Kirjan alussa on kaksi esipuhetta. Neuvoisin lukijaa jättämään ensimmäisen, prof.
Riesenfelderin kirjoittaman
loppuun. Ja sitten vaan rohkeutta ja vähän sisua niin kirja
antaa teille rikasta antia. Tiedotuskeskuksessa sen hinta on
20 e. Lahja ja salaisuus maksaa
15 e. Postikulut päälle.
MÄRTA AMINOFF

NYHET: Märta Aminoffs
helgonberättelser i 350 sidor.
Sammlingen kommer ut i början av
januari 2006.

Märta Aminoff:

Guds vänner
Helgonberättelser

Specialpris* med porto: 17 eur.
Katolsk informationstjänst,
info@catholic.fi, 09-6129470, eller
www.catholic.fi > kirjamyynti.

* Erbjudandet gäller t.o.m. 31. januari 2006.
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Artikkeleita

Presidentinvaalit lähestyvät

Katolinen kirkko on viime vuosina voimistuneesti kehottanut uskovia huolellisesti punnitsemaan tekemiään
poliittisia valintoja ja äänestyspäätöksiä. Presidentinvaalien lähestyessä Fides kysyi ehdokkaiden kantaa kolmeen kysymykseen.
Yhtä laajaan ja monipuoliseen kysymyksenasetteluun kuin päivälehdissä tai vaalikoneissa ei luonnollisesti ole mahdollisuuksia, mutta vähilläkin kysymyksillä eroja saa aikaiseksi, ainakin aste-eroja.
Fidesin esittämät kysymykset olivat seuraavat:
1) Pidättekö toivottavana, että miehen ja naisen solmimaan avioliittoon perustuvan perheen asemaa vahvistettaisiin suhteessa muihin elämäntapoihin?
2) Näettekö, että uskonnollisten yhteisöjen asemaa
ja tasa-arvoisuutta pitäisi vahvistaa esimerkiksi järjestämällä niille mahdollisuus jäsenmaksun keräämiseen
valtionverotuksen yhteydessä?
3) Kuinka hyvin tunnette katolista kirkkoa?
Vastauksiin oli aikaa puolisentoista viikkoa. Ne esitetään kokonaisuudessaan kaikilta niiltä ehdokkailta,
jotka vastasivat.
MARKO TERVAPORTTI

2 - Bjarne Kallis

1) Pidän sitä hyvinkin tärkeänä. Se voi tapahtua vahvistamalla perheen asemaa esimerkiksi verotuksen ja sosiaalilainsäädännön puolella.
2) Tasa-arvoa voidaan vahvistaa jakamalla uskonnollisille
yhteisöille osa siitä kirkollisverosta, joka on peritty yrityksiltä
ja yhteisöiltä
3) Tunnen sen parhaiten katolisten ystävieni kautta.

3 - Sauli Niinistö

1) Perhe on suomalaisen yhteiskunnan perusyhteisö. Perhe, joka on turvallinen kasvupaikka lapsille sekä rakentava
kasvupaikka puolisoille on parhaimmillaan varmasti jokaisen
tavoite. Tavallinen miehen ja naisen liitto on edelleen selkeästi vankin elämäntapa, enkä usko – saati toivo – minkään
sitä horjuttavan. Tässäkin vanha sanonta ”poikkeus vahvistaa säännön” pitää paikkansa. Enkä koe näitä poikkeuksiakaan tuomittavaksi.
2) Suomessa on taattu evankelis-luterilaiselle kirkolle sekä
ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellinen asema verotusoikeuksineen. Olen pitänyt hyvänä uuden uskonnonvapauslain

henkeä, jonka mukaan Suomessa taataan tasa-arvoisesti kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien asema. Verotusta selkiytettäessä ja yksinkertaistettaessa ei ehkä kannata liittää tai sekoittaa siihen muita maksuja. Sen sijaan erilaisten yhteisöjen
jäsenmaksujen keräys helpottunee nykyaikaisen teknologian
ja maksujärjestelmien kätevyyden myötä.
3) Vain jonkin verran. Tutustuisin mielelläni enemmänkin.

4 - Timo Soini

1) Kyllä. Avioliitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen suhde, johon liittyy uskollisuus ja toivo lasten saamisesta.
2) Kyllä. Tässä suhteessa pitäisi vallita täydellinen tasaarvo.
3) Hyvin. Olen katolilainen.

5 - Heidi Hautala

1) Hyviä perheitä on hyvin monenlaisia. Lainsäädännön
tehtävä on turvata erilaiset parisuhteet ja taata turvaa perheenjäsenille. Tärkeintä on, että lapsia rakastetaan ja heille
annetaan turvallinen kasvuympäristö oli perhemallin muoto
millainen tahansa.
2) Vihreille uskonnollisten yhteisöjen tasa-arvoinen asema on tärkeä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa Suomessa. Tärkeä viesti uskonnollisesta tasa-arvosta olisi valtion
erityissuhteen poistaminen suhteessa kahteen uskontokuntaan. Kehitys on kulkemassa tähän suuntaan asteittain, mutta en peräänkuuluta nopeita muutoksia. Jäsenmaksun kerääminen verotuksen yhteydessä voi olla tulevaisuuden tapa ratkaista asia Ruotsin mallin mukaan.
3) Euroopan parlamentissa tutustuin monia kansallisuuksia ja uskontoja edustaviin jäseniin, myös katolilaisiin. Katolisen kirkon lobbaus on ollut voimakasta liittyen esimerkiksi
kysymykseen kristinuskon mainitsemisesta EU:n uudessa perustuslaissa ja bioeettisissä kysymyksissä. Virallisen katolisen
kirkon tiukat moraalikannanotot juuri seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa estävät näkemästä kirkon tärkeää työtä köyhien, syrjäytyneiden ja maahanmuuttajien parissa tai sitä yhteisöllisyyttä, mitä kirkko voisi tarjota.

6 - Henrik Lax

1) Miehen ja naisen solmiman avioliiton asema on mielestäni tällä hetkellä hyvä. En näe tarvetta vahvistaa sitä suhteessa muihin elämäntapoihin.
2) Valtionverotus on syytä pitää erillään yhteisöjen vapaaehtoisista jäsenmaksuista. Jos halutaan vahvistaa yhteisöjen
asemaa ja tasa-arvoisuutta yhteisöjen taloudellista tilannetta
parantamalla niin näen mieluummin että se pohjautuu sopimuksiin ja muihin ratkaisumalleihin.

KARMELIITTASÄÄNTÖKUNNAN lähetyssihteeri, isä Dámaso Zuazua OCD Roomasta pitää sunnuntaina 8.1.2006 klo 18.00 ESITELMÄN EDITH
STEINISTA Studium Catholicumissa, Ritarikatu
3. Saksankielinen esitelmä tulkataan suomeksi. Tilaisuuden päätteeksi teetilaisuus. Tervetuloa myös
pyhään messuun (latinaksi) ja vesperiin klo 17.00.
KARMELIITTAMAALLIKOT

NAPOLILAINEN JOULUSEIMI

Lauantaina 17. joulukuuta 2005 kello 16:00
Pyhän Marian seurakuntasalissa

”Napolilainen jouluseimi” on pieni esitys kristinuskon suurimmasta mysteeristä. Esityksen aikana kerrotaan myös maailmankuulun napolilaisen jouluseimen historiasta ja erikoisuuksista. Seimen kaikilla hahmoilla on oma historiansa ja symboliikkansa.
Esityksen jälkeen meillä on mahdollisuus nähdä
seimimestari työssään ja ostaa hahmoja omaan
jouluseimeen.
Sekä lapset että aikuiset ovat tervetulleita.
12 - Fides 14/2005

3) Katolinen kirkkohan on suurin kristillisistä kirkoista,
ja katolisella kirkolla on valtava vaikutus koko maailmassa.
Sen merkitys maailman diplomatiassa on erittäin suuri.

7 - Matti Vanhanen
(Ei vastauksia.)

8 - Arto Lahti

1) Olen kristitty ja elänyt uskollisena avioliitossa lähes 30
vuotta. Minulla on kolme lasta. Elämässäni on kaikki kunnossa perheen suhteen. Uskon perheen merkitykseen. Jokaisen meistä tulisi saada tietoonsa, kuka on isä ja kuka on äiti.
Isän merkitys on siinä suhteessa keskeinen, että isän y-kromosomi kantaa suvun perimää yli vuosisatojen. Isättömät lapset ovat sosiaalisesti onnettomassa asemassa, koska heiltä
puuttuu juuret.
2) Valtiokirkot ovat saaneet tämän oikeuden historiallisesti. Kyllähän ainakin pitäisi edistää sitä, että tästä asiasta
keskusteltaisiin, koska eihän tilanne ole tasapuolinen ja kaikki uskonnolliset yhteisöt tekevät tärkeää työtä kansalaisten
moraalin vahvistamiseksi kaikkialle leviävää paholaisen palvontaa vastaan.
3) En kovin hyvin.

9 - Tarja Halonen

1) Miehen ja naisen avioliitto on perhemuodoista edelleen yleisin. Meillä on paljon avioeroja ja yksinhuoltajaperheitä. Kahden samaa sukupuolta olevien liittoja on vähän.
Mielestäni instituutiot eivät kaipaa niin paljon vahvistamista
kuin perheet yleensä. Talouselämän kovenevat lait asettavat
perheille uusia haasteita. Pienten lasten isät esimerkiksi tekevät eniten ylitöitä. Työn ja perhe-elämän joustavoittamista tarvitaan. Perheystävällisen suhtautumistavan pitäisi olla vallitseva yhteiskunnassa. Suomi on kyllä perheystävällisempi maa
kuin moni muu, mutta kehittämisen varaa edelleen on.
2) Suomessa valtion ja kirkon suhde näkyy mm siinä, että
puolustusvoimissa ja vankiloissa työskentelevät papit ja diakonit ovat valtion palkkaamia. Kirkollinen lainsäädäntö perustuu valtion antamiin lakeihin ja asetuksiin. Seurakunnilla on oikeus verottaa jäseniään ja oikeus saada osuus yhteisöveron tuotosta. Mm. näistä syistä kirkon on katsottu olevan
julkisoikeudellinen yhteisö.
3) Olen kutsunut eri uskontokuntien edustajia muutaman kerran tapaamiseen ja katolisen kirkon edustajia on ollut näissä tapaamisissa mukana.

Madonna-ruusukko

Sheila Kippley, amerikkalainen perheenäiti ja kirjailija,
on jo yli neljänkymmenen
vuoden ajan rohkaissut naisia
imettämään lapsiaan ja pitämään heidät lähellään. Miehensä John Kippleyn kanssa
hän on kirjoittanut kirjan
”The Art of Natural Family
Planning” (4. painos, 1996),
joka on jo klassikko luonnollisen perhesuunnittelun alalla.
Tämä Madonna-ruusukko
on ilmestynyt Kippleyn kirjassa ”Breastfeeding and Catholic Motherhood” (2005). Sen
salaisuudet on muotoillut isä
Timothy Sauppé, kirkkoherra
Illinoisista. Hänen kirkossaan
on erityinen kappeli omistettu
Neitsyt Marian äitiydelle. Kappelissa on saatavilla erilaista
elämän kulttuuria tukevaa
materiaalia, kuten tietoa
NFP:stä (luonnollinen perhesuunnittelu) ja imetyksestä,
hyvästä vanhemmuudesta jne.

Siteeraan nämä kauniit salaisuudet nyt tähän. Madonnaruusukon voi rukoilla tavallisen ruusukkonauhan avulla.
Tavallisen Terve Marian sijaan
lausutaan seuraavanlainen versio:

Terve Maria, armoitettu, Herra
sinun kanssasi. Siunattu sinä
naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä, Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalanäiti, siunattu se kohtu, joka kantoi Jeesuksen, ja siunatut ne rinnat, jotka ruokkivat häntä. Siunattuja
ovat ne, jotka kuulevat Jumalan
sanaa ja tekevät sen mukaan.
Salaisuudet ovat seuraavat:

1. Jeesuksen ensimmäiset
liikkeet kohdussa. Maria tuntee poikansa liikkuvan.
2. Ensimmäinen imetys.
Jeesuksen synnyttyä Maria
hoivaa poikaansa.

3. Jeesus kävelee. Hän ottaa ensi askeleensa kohti päämääräänsä.
4. Jeesus puhuu ensimmäiset sanansa.
5. Jeesus vieroitetaan. Rintaruokinnan side äidin ja pojan välillä on ohi.

Ruusukon voi rukoilla itsekseen tai perheessä, kuin
myös ystäväpiirissä tai kirkossa, kuten ruusukon yleensäkin. Erityisesti erilaiset äiti-lapsi-kerhot voivat ottaa sen ohjelmaansa. Jos koko ruusukon rukoileminen ei onnistu kerhossa, yksikin salaisuus riittää.
PILVI LISTO-TERVAPORTTI

Lähde: Sheila M. Kippley,
Breastfeeding and Catholic Motherhood. God’s Plan for You &
Your Baby. Sophia Institute
Press, 2005.

Paimenelta
Helsingin hiippakunnan ja koko Suomen vihkiminen Neitsyt
Marian tahrattomalle Sydämelle: piispan saarna
Tänään päättyy hiippakuntamme suuri juhlavuosi. Niin
kuin muistatte, alkoi tammikuun 23. päivänä kahden juhlan aika: katolinen kirkko rantautui Suomeen 850 vuotta
sitten ja Helsingin hiippakunta vietti 50-vuotisjuhlaansa.
Tämä juhlavuosi oli kiitollisuuden osoitus Jumalalle kaikista niistä lahjoista, jotka
Hän on lahjoittanut paikalliskirkollemme ja maallemme.
Mutta vuosi ei ollut pelkästään sitä. Se oli monille myös
hengellisen uudistumisen aikaa. Jokainen kristitty, joka on
pitänyt sydämensä avoimena,
on kokenut tämän uudistumisen omalla henkilökohtaisella
tavallaan. Tästä elpymisestä
voimme nähdä merkkejä myös
meidän kirkossamme.
Juhlavuoden ei ole tarkoitus päättyä lyhytaikaiseen hengelliseen uudistumiseen, vaan
sen, mitä juhlavuosi on herättänyt, pitäisi jatkua nyt arkielämässä. Haluaisin toistaa sanat,
jotka lausuin Nousiaisten pyhiinvaelluksella syyskuussa:
”Pyhän Henrikin reliikki, joka
kantaa marttyyrin verta, on
meille pysyvä muistutus siitä,
että emme antaisi Henrikin
lähetysponnistelujen ja marttyyrikuoleman valua hukkaan,
vaan pysyisimme hänen esimerkkinsä mukaisesti aina
apostolien opissa, välittäisimme uskomme seuraaville sukupolville ja pysyisimme uskollisina Pietarin seuraajalle!”
Hengellinen uudistuminen ei ole ainoastaan omaa
ansiotamme. Se on ennen
kaikkea Jumalan armoa. Siksi
haluamme uskoa tulevaisuutemme Marian kautta armahtavalle Jumalalle. Huomatkaamme: Jeesus Kristus, Jumalan Poika, tuli ihmiseksi ihmisen, Marian, kautta. Lapsuusvuosinaan hän sai kokea ihmisten - äitinsä ja pyhän Joosefin rakkautta ja huolenpitoa.
Hänen äitinsä seurasi häntä
myös myöhemmin, kun hän
kotimaansa kylissä ja kaupungeissa julisti taivaanvaltakunnan tuloa. Maria oli hänen
kanssaan myös silloin, kun
hän kuoli ristillä. Maria pysyi
tunnollisesti apostolien rinnalla, kun he helluntaina saivat
vastuulleen Mestarinsa pelastustyön sakramentaalisen jatkamisen hänen kirkossaan.
Kirkon erityisluonne ja lähetystehtävä pysyvät katkeamattomina kautta historian.
Jotkut ihmiset voittavat toisia
Jumalalle, joidenkin avulla toisille jaetaan ristin hedelmiä ja
joidenkin avulla toiset pääse-

vät taivaaseen. Vatikaanin II:n
kirkolliskokouksen dogmaattinen konstituutio kirkosta painottaa/ korostaa?, että ”Jumala ei kuitenkaan halunnut pyhittää ja pelastaa ihmisiä yksitellen, ilman minkäänlaista
keskinäistä yhteyttä, vaan hän
halusi tehdä heistä kansan,
joka tuntisi hänet totuudessa
ja palvelisi häntä pyhyydessä.”
(LG 9)
Tässä pyhien yhteydessä
Jeesus Kristus on antanut äidilleen erityisaseman. Kirkolliskokouksen konstituutio painottaa edelleen, että ”Vanhan
ja Uuden testamentin pyhät
kirjoitukset sekä kunnioitettava traditio osoittavat mitä selvimmin Vapahtajan äidin tehtävän pelastustaloudessa ja
asettavat sen ikään kuin silmiemme eteen” (LG 55). Kirkko uskoo ja tunnustaa, että
tämä Marian tehtävä pelastustalouden toteutumisessa ei
loppunut hänen maanpäällisen elämänsä päättyessä. Maailmanhistorian loppuun asti
hän toteuttaa sitä tehtävää,
testamenttia, jonka hänen Poikansa antoi ristillä: ”Nainen,
tämä on poikasi!” (Joh. 19:26)
Ristillä Jeesus antoi testamentin myös apostoli Johannekselle ja hänen kauttaan kirkolleen, meille kaikille: ”Tämä on
äitisi” (Joh. 19:27).
Haluaisin korostaa voimakkaasti Jeesuksen ristin ja näiden testamenttien välistä yhteyttä. Vapahtajamme Jeesus
Kristus uskoo nuorukaisen äitinsä huomaan, ja hänen kauttaan koko kirkon, kaikki ihmiset. Tämä tapahtuma kertoo
meille selvästi, kuinka Marian
uusi äitiys ja meidän lapseutemme suhteessa Mariaan ovat
suorassa yhteydessä pelastustyön toteutumiseen. Jeesuksen
testamentti ilmaisee selvästi
myös sen, että Hän haluaa lahjoittaa Marian kautta kirkolleen lunastuksen hedelmät.
Tässä yhteydessä on todettava,
että suhteemme Mariaan ja
kirkon Maria-kulttiin ei perustu tunteisiin. Marian kunnioittaminen perustuu teologisesti perusteltuun uskoon, että
Jumalanäiti välittää meille Poikansa tahdosta pelastavaa armoa ja että rakkautemme Jumalanäitiin avaa sydämemme
hänen Poikansa pelastavalle
armolle. Edelleen on painotettava, että Marian rakkaus ihmisiä kohtaan, meitä jokaista
kohtaan, on paljon enemmän
kuin vain lähimmäisenrakkautta, josta Jeesus niin usein
puhuu. Marian rakkaus ihmisiä kohtaan on tulvillaan hä-

nen äidinrakkauttaan Poikaansa kohtaan. Mutta tämä
äidinrakkaus ulottuu väistämättä myös niihin, jotka rakastavat hänen Poikaansa Jumalanaan ja Vapahtajanaan ja joiden puolesta tämä on uhrannut elämänsä. Jeesuksen Kristuksen rakkaus ihmisiä kohtaan on esikuva hänen äidilleen. Niinpä Marian sydämen
ensimmäinen huoli on hänen
Poikansa kirkko ja ihmisten
pelastuminen. Tätä rakkautta
hän osoitti jo maanpäällisen
elämänsä aikana. Tämän kirkon puolesta hän rukoilee.
Tähän kirkkoon hän on läheisesti liittynyt. Ihmisten pelastuminen on hänen huolensa
myös sen jälkeen, kun hänet
on otettu taivaaseen. Kaikissa
kirkon tunnustamissa Marian
ilmestyksissä, kuten Guadalupessa, Lourdes’issa, Fatimassa,
la Salettessa hän kutsuu ihmisiä kääntymykseen ja sovintoon Jumalan kanssa, jotta he
eläisivät Jumalan ystävinä ja
saavuttaisivat taivaan.
Rakkaat kristityt! Me omistamme itsemme tänään Marian sydämen rakkaudelle, jotta
yhteytemme Jumalaan pysyisi
lujana. Ja Vatikaanin II kirkolliskokouksen
konstituutio
sekä katekismus auttavat meitä ymmärtämään tätä omistautumista: ”[Marialla] on vielä
laajempi tehtävä kirkossa ja
koko ihmiskunnassa. ’Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja
palavan rakkautensa kautta
hän myötävaikutti Vapahtajan
kanssa ainutlaatuisella tavalla
yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on
meidän Äitimme armon järjestyksessä.” (KKK 968, LG 61)
”Marian äitiys armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä
aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti.
Marian taivaaseen ottaminen
ei nimittäin katkaise hänen
osuuttaan pelastustehtävässä:
toistuvilla esirukouksilla hän
jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä
lahjoja… Tämän vuoksi kirkko
rukoilee autuasta neitsyttä
avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi,
auttajaksi ja välittäjäksi.”
(KKK 969, LG 62) ”Marian
äidintehtävä ihmisiä kohtaan
ei millään tavalla vähennä eikä
himmennä Kristuksen ainoata
välimieheyttä, vaan todistaa
sen voiman. Autuaan neitsyen
jokainen vaikutus ihmisiin
heidän pelastuksensa tiellä …
virtaa Kristuksen ansioiden
ylenpalttisuudesta, nojautuu

Kristuksen välimieheyteen, on
siitä täydellisesti riippuvainen
sekä ammentaa siitä kaiken
voimansa.” (KKK 970, LG 62)
Hiippakuntamme ja koko
Suomen vihkiminen Marian
sydämelle ei ole paikalliskirkkomme yksityinen aloite. Tänään me nimittäin liitymme
niihin konsekraatioihin, joita
paavit Pius XII ja Johannes
Paavali II tekivät koko kirkon
nimissä vuosina 1942 Roomassa, 1982 Fatimassa, 1984 Roomassa ja 1991 jälleen Fatimassa. Näitä paaveja seuraten
enemmistö maailman hiippakunnista on jo tämän tehnyt.
Tänään myös me teemme tämän mariaanisen hurskauden
teon.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Meidän ei pidä ajatella, että
tämä vihkiytyminen toisi automaattisesti armon elämäämme. Elämämme ongelmat eivät sen myötä saa välttämättä
ratkaisua. Vihkiytyminen tarkoittaa, että me annamme itsemme Jumalanäidille Marialle kuin olisimme hänen lapsiaan. Me luotamme hänen äidilliseen rakkauteensa ja puoltorukouksiinsa; toivossa me
odotamme hänen apuaan. Samalla meillä on velvollisuus
myötävaikuttaa tämän armon
ja avun toteutumiseen: meillä
on velvollisuus muokata elämäämme evankeliumin ja kirkon opetuksen mukaan, jotta
me voimme olla Jumalalle
otollisia ja hänen siunauksensa arvoisia. Voin vakuuttaa
teille: kun työskentelemme tämän armon kanssa uskollisesti, voi myös tämä vihkiytyminen tuottaa runsaita hedelmiä; me voimme kokea kuinka rakas Jumalanäiti voi tehdä
suuria ihmeitä ja kuinka suuria ovatkaan Jumalan laupeus
ja anteliaisuus. Me rukoilemme sinua tänään pyhä Jumalanäiti, että otat vastaan toivomme ja luottamuksemme ja
osoitat meille, sinun lapsillesi,
rakastavaa huolenpitoasi. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

Predikan kan läsas på svenska
i www.catholic.fi.
The homily and consecration
can be read in English in
www.catholic.fi.

Seriorien
kokous
Pyhässä
Henrikissä
tiistaina
20.12. klo.
14.00: pyhä
messu ja
kokous.
Pyhän
Henrikin Seura

Joulukonsertti Pyhän Henrikin katedraalissa 17.12. kello
19.00.

St. Henry's
Society

Christmas Concert
in St. Henry's Cathedral on the 17th of
December at 19.00
o'clock.
Vesiväri-, liitu- ja
öljyvärimaalausta vastaalkajille ja pitempään
harrastaneille. Ohjaajana
taidemaalari Matti Kurki.
..........ARS..........
.........MARIA.........

Taidepiiri kokoontuu
joka toinen keskiviikko
klo 17:30-21 P.Marian
seurakuntasalissa.

Toivomme lisää ihmisiä
mukaan. Ilmoittautuminen
Maiju Tuomiselle
puh 0405661381.
Seuraava kokoontuminen
ke. 18.01.2006 klo 17:30.
Maksuista ja aikataulusta
sovitaan siellä yhdessä.

LASTENKERHO
4–6 -vuotiaille

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta,
lastentarhan tilat,
Puistokatu 1a.
6.1.06 su klo 10.30
12.2.06 su klo 10.30
12.3.06 su klo 10.30
9.4.06 su klo 10.30
14.5.06 su klo 10.30
Tervetuloa!
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Dokumentti
Helsingin hiippakunnan ja koko Suomen vihkiminen
Neitsyt Marian tahrattomalle Sydämelle
Herra Jeesus Kristus, sinä
olet läsnä meidän keskellämme kaikkein pyhimmässä sakramentissa. Kärsiessäsi ristillä sinä annoit oman
äitisi Neitsyt Marian meille
Äidiksemme. Samalla uskoit meidät Marian lapsiksi.
Tänään tahdomme itse tietoisesti ja vapaaehtoisesti
vahvistaa kuuluvamme hänelle: tahdomme ottaa sinun äitisi äidiksemme ja uskoa itsemme ja koko Suomen hänen haltuunsa – äitimme haltuun. Tahdomme
tehdä tämän palvoaksemme
sinua Isän ja Pyhän Hengen
kanssa ja rukoilemme, että
ottaisit tämän ylistyksemme
vastaan. Rukoilemme sinua
myös, että vielä kerran osoittaisit meidät äidillesi ja kantaisit meidät hänen eteensä
hänen lapsinaan.
Herra Jeesus Kristus, uskomme sinun tahtosi olevan, että kunnioitamme äitiäsi, koska hän on perisynnittä siinnyt Jumalan Äiti,
puhdas ja uskossaan horjumaton. Hän kärsii sinun
kanssasi ja kantaa huolta
koko pyhästä kirkosta. Uskomme hänen myös sinun
tahdostasi toimivan sinun
armojesi välittäjättärenä.
Tämän armon elävöittäminä käännymme hänen tahrattoman sydämensä puoleen vihkiytyäksemme hänelle. Teemme tämän liittäen itsemme hengellisesti siihen vihkiytymiseen, jonka
teki koko kirkon nimissä
ensin paavi Pius XII
31.10.1942, ja myöhemmin
paavi Johannes Paavali II ensin Fatimassa toukokuun
13. päivänä vuonna 1982,
myöhemmin Vatikaanissa
maaliskuun 25. päivänä
vuonna 1984 ja vielä kerran
Fatimassa toukokuun 13.
päivänä vuonna 1991.
Tahraton Neitsyt Maria,
pyhä Jumalansynnyttäjä,
Kristuksen äiti, jumalallisen
armon äiti, Kirkon äiti, taivaan portti, syntisten turva,
murheellisten lohduttaja,
kristittyjen auttaja, apostolien kuningatar, tunnustajien
kuningatar, rauhan kunin14 - Fides 14/2005

gatar, — sinun tahrattoman
sydämesi valtavan ja hellän
rakkauden haltuun me uskomme hiippakuntamme,
sen piispan, kaikki papit,
diakonin, seminaristit, sääntökuntalaiset, avioliitot ja
perheet, kaikki uskovat. Uskomme tahrattoman sydämesi haltuun myös koko
Suomen, sen valtaapitävät
ja kaikki sen asukkaat. Sinun haltuusi uskomme kristityt veljemme. Sinun haltuusi uskomme muiden uskontojen tunnustajat ja uskoa vailla olevat.
Pyhin Äiti, sinun tahrattoman sydämesi haltuun annamme sydämemme ja mielemme. Sinun eteesi kannamme uskonelämämme ja
pelastuksemme. Sinun eteesi kannamme uskomme,
toivomme ja rakkautemme.
Sinulle uskomme sen, miten täytämme Jumalan ja
Kirkon käskyt. Sinun haltuusi annamme uskollisuutemme kirkolle ja pyhälle
isälle. Pyhin Äiti, rukoilemme sinua, ota vastaan antaumuksemme ja osoita meille
äidillistä rakkauttasi ja huolenpitoasi.
Sinun tahrattomaan sydämeesi me kannamme
nöyrästi pyyntömme: hallitkoon sinun Poikasi valtakunta Suomenmaan asukkaiden sydämiä. Puhjetkoon maassamme kukkaan
usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Voittakoon evankeliumi ihmisten sydämissä.
Eläkööt kaikki ihmiset Jumalan lapsen arvon mukaisesti. Pysykööt papit ja sääntökuntalaiset uskollisina pyhälle kutsumukselleen: olkoot he innokkaita evankeliumin ja Kirkon opetuksen
todistajia. Pysykööt kutsumukselleen
uskollisina
myös aviopuolisot ja perheiden jäsenet. Tehkööt kaikki
maassamme yhteiskunnallisissa ja poliittisissa tehtävissä toimivat työnsä totuuden
ja oikeudenmukaisuuden
hengessä.
Äiti, sinun tahrattomaan
sydämeesi me kannamme
rukouksemme: puhdista

Poikasi luokse johtava tiemme kaikesta pahasta ja synnistä. Murskatkoon sinun
kantapääsi pimeyden ruhtinaan pään ja menettäköön
hän voimansa johtaa ihmisten sydämiä harhaan. Varjele äidinrakkaudellasi kaikkia maamme asukkaita paholaisen kiusauksilta, synniltä, valheessa elämiseltä ja
iankaikkiselta tuomiolta.
Ano meille Pojaltasi laupeutta.
Pyhin äiti, me kannamme sinun tahrattomaan sydämeesi rukouksemme:
Pyhää Jumalaa pilkkaamasta, — varjele meidät!
Ateismiin lankeamasta ja
uskoa sydämistämme kadottamasta, — varjele meidät!
Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, jumaluutta
pilkkaamasta, — varjele meidät!
Pyhää Henkeä vastaan
syntiä tekemästä, — varjele
meidät!
Jumalan käskyjä polkemasta, — varjele meidät!
Pyhää kommuuniota kelvottomasti vastaan ottamasta, — varjele meidät!
Parannuksen sakramenttia tarpeettomana pitämästä, — varjele meidät!
Syntiä pyhää Kirkkoa
vastaan tekemästä, — varjele
meidät!
Pyhää isää ja hänen opetustaan halveksimasta, —
varjele meidät!
Kyllästymästä ja toivoamme heittämästä, — varjele
meidät!
Rakkaudettomuutta toisille osoittamasta, — varjele
meidät!
Omantuntomme herkkyyttä hyvälle, kauniille ja
todelle menettämästä, — varjele meidät!
Aviollisen uskottomuuden synneiltä, — varjele meidät!
Avioliiton arvoa ja pyhyyttä vastaan syntiä tekemästä, — varjele meidät!
Syntymättömiä lapsia
surmaamasta, — varjele meidät!
Ihmiselämää koeputkessa luomasta ja manipuloi-

masta, — varjele meidät!
Lapsille huonoa esimerkkiä näyttämästä ja nuoria
turmelemasta, — varjele
meidät!
Yhteiskunnallisista vääryyksistä, — varjele meidät!
Kaikesta synnistä, — varjele meidät!
Nälältä ja sodalta, — varjele meidät!
Kauniin rakkauden Äiti,
me pyydämme sinua: Ano
meille aito rakkaus Jumalaa:
Isää, Poikaasi ja Pyhää Henkeä kohtaan. Me pyydämme
sinua. — Kuule rukouksemme.
Ano meille elävän uskon
lahja pohjaksi meidän yhteydellemme Jumalan kanssa.
Me pyydämme sinua. —
Kuule rukouksemme.
Ano meille avoin mieli
kuulemaan Poikasi Evankeliumia, halukkuus ottaa se
vastaan ja toteuttaa sitä elämässämme sekä todistaa siitä muille. Me rukoilemme
sinua. — Kuule rukouksemme.
Ano meille puhdas ja hyvyydelle herkkä sydän. Me
rukoilemme sinua. — Kuule
rukouksemme.
Ano meille rakkaus ja
kiintymys Poikasi Kirkkoa
kohtaan, niin että me kaikki tuntisimme vastuumme
siitä ja näkisimme siinä pelastuksemme yhteisön. Me
rukoilemme sinua. — Kuule
rukouksemme.
Ano meille syvä ymmärrys pyhien sakramenttien,
Jumalan meidän pelastuksellemme välttämättömän
armon näkyvien merkkien,
merkityksestä. Suokoon Jumala, että ymmärtäisimme
erityisesti, miten tärkeää on
saada sovitus hänen kanssaan parannuksen sakramentissa, osallistua pyhään
messuun sunnuntaisin ja ottaa vastaan pyhä kommuunio. Me rukoilemme sinua.
— Kuule rukouksemme.
Ano tarvittavia lahjoja
kaikille, joilla on tehtäviä
meidän hiippakunnassamme. Me rukoilemme sinua.
— Kuule rukouksemme.

Ano kaikille valmiutta
antaa anteeksi sekä rakkautta ja keskinäistä ystävällisyyttä avio- ja perhe-elämässä
sekä yhteiskunnassa. Me rukoilemme sinua. — Kuule
rukouksemme.
Sulje äidilliseen huomaasi maamme lapset ja nuoret,
suo heidän kokea vanhempiensa ja kasvattajiensa vastuullista rakkautta ja auta
heitä kasvamaan hyviksi
kristityiksi, puolisoiksi, vanhemmiksi ja kansalaisiksi.
Me rukoilemme sinua. —
Kuule rukouksemme.
Tue meitä ja Kristukseen
uskovia veljiämme tiellä ykseyteen. Me rukoilemme sinua. — Kuule rukouksemme.
Ano kaikille maassamme
valtaa pitäville viisautta, oikeudenmukaisuuden henkeä ja tahtoa tehdä hyvää
Jumalan lain mukaan. Me
rukoilemme sinua. — Kuule
rukouksemme.
Osoita äidillinen sydämesi kaikille, jotka ovat eksyneet elämässään tai eivät
näe elämällään olevan tarkoitusta samoin kuin kaikille paheistaan riippuvaisille,
että he saisivat uudelleen
nähdä ihmisyytensä suuruuden ja arvon Jumalassa –
Luojassaan ja Lunastajassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, sinun Pojassasi. Me rukoilemme sinua. — Kuule
rukouksemme.
Muista, oi pyhin Neitsyt
Maria, ettei koskaan ole
kuultu sinun hylänneen ketään, joka sinun turviisi pakenee, sinun apuasi rukoilee tai sinun esirukoustasi
pyytää. Tämän luottamuksen täyttäminä kannamme
perisynnittömään sydämeesi nöyrät pyyntömme: tahraton äiti, ota vastaan luottamuksemme ja antaumuksemme. Varjele meitä lakkaamatta ja tue meitä, että
kerran voisimme kanssasi
iankaikkisesti ylistää kolmiyhteistä Jumalaa: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Aamen.

Lukijoilta
Keskustelu katolisesta hautausmaasta jatkuu:

Yhteinen asia – yhteinen vastuu

Voitte kuvitella kuinka yllättyneitä me, jotka hoidamme aivan vaapaehtoisesti ja ilmaiseksi katolista hautausmaata
Turussa, olimme, kun luimme
kriitikin viime Fides-lehdestä.
Pitkästä aikaa hautausmaasta tuli kaunis kokonaisuus, kun siellä viime vuonna
tehtiin pari korjausta ja lisättiin ne paikat, missä voimme
sytyttää kynttilöitä niille rakkaille läheisillemme, jotka on
haudattu muualle Suomessa
tai ulkomailla. Artikkelin kirjoittaja, herra Jan-Peter Paul
ehkä käy niin harvoin täällä
Turussa, että sillä hetkellä,
kun hän kävi hautausmaalla,
ruoho saattoi olla juuri pari
päivää leikaamatta. Kesän aikana monet meistä olivat lomalla.
On totta, että ainoa katolinen hautausmaa Suomessa on
jonkilainen kuva "meistä", eli
kaikista katolilaisista, jotka
kuulumme tähän hiippakuntaan. Vastuu on meillä kaikilla. Ei kannata tulla vain arvostelemaan ja katsomaan sivusta, mitä muut ovat ahkeroineet, vaan tukea omalla työllä
tai vaikkapa rahalla tätä "ima-

goa". Paras ja hyvin kristillinen
tapa olisi kysyä suoraan paikalliselta kirkkoherralta, ei vain
Fideksen tai muun lehden välityksella, miksi hautausmaalla
vallitsee juuri sellainen tila.
Senhän jokainen ymmärtää,
että kukat, havut ja kynttilät
maksavat. Hautausmaalla palaa koko ajan kynttilät, jotka
vaihdetaan kerran viikossa.
Yksi meistä turkulaisista käy
hautausmaalla vähintään kerran viikossa katsomassa, että
kaikki on kunnossa. Yhteistyöllä saamme parhaan tuloksen aikaan. Tervetuloa tekemään työtä yhteisen hautausmaan hyväksi! Hautausmaan
hoitotiliä voi jokainen kartuttaa, mutta ikävä kyllä hyvin
harvat ovat niin tehneet.
Esimerkiksi syy, miksi isä
Robertin haudalla ei ole vielä
nimilaattaa johtuu muista syistä eikä liity mitenkään kirkkoon, mutta tätä asiaa me kysyimme suoraan kirkkoherralta, emmekä kuunnelleet vain
"huhuja". Jotkut haudat on
paremmin hoidettuja, koska
perheenjäsenet tai hyvät ystävät maksavat hoidosta hautausmaan ammattityöntekijoil-

le, ei meille.
Koska kirkollamme ei ole
verotusoikeutta, monet asiat
tehdään vapaaehtoisella työvoimalla, näin on asia myös
hautausmaalla. Paitsi piispan,
pappien ja sisarten haudat,
omaiset hoitavat kaikkia muita hautoja siitä yksinkertaisesta syystä, että kirkolla ei ole siihen resursseja. Tästä huolimatta jokainen voi tehdä hyvän teon ja huolehtia itse ystävän tai sukulaisen haudasta tai
maksaa huollosta ammatilaisille.
Jeesuksen ylösnousemus
antoi meille kaikille toivoa,
että kerran tapaamme ne, jotka olivat elämässämme ja jotka nyt makaavat haudoissa.
Mutta tämä koskee myös sydämemme puhtautta. Olemmeko valmiita osallistumaan Kristuksen riemuiloon elämällä
Totuudessa? "Ubi caritas et
amor...."

Haluaisin vastata Fideksessä
olleeseen kirjoitukseen Turun
katolisesta hautausmaasta.
Kirjoituksessa todettiin, kuinka hyvin hoidettuja ovat esim.
luterilaiset hautausmaat. Tiedoksi kirjoittajalle ja ehkä
muillekin: luterilaiselta hautausmaalta ostetaan hautapaikka 10 vuodeksi ja jos omaiset
haluavat, että hauta hoidetaan, he tilaavat seurakunnasta sen ja sopivat, minkä hintaisen hoidon (esim. ruoho, pieni begonia ja kastelu maksavat
70-80 euroa vuodessa). Hautapaikan voi uusia joka 10. vuosi, mutta hoitomaksut on maksettava joka vuosi. Nämä mak-

sut menevät seurakunnalle kirkollisveron lisäksi.
Edellisestä käy ilmi, että
omaiset huolehtivat haudan
kunnosta. Turussakin on
mies, joka hoitaa hautoja. Hän
tekee sitä työkseen, joten siitä
pitää maksaa hänelle. Turun
kirkkoherra tietää hoitohinnat ja välittää tiedon, mihin
hautaan on tilattu hoitoja sekä
maksun asianomaiselle henkilölle. Mitä tulee piispa Paulin
ja pappien hautoihin, niidenkin hoito maksaa, eikä piispa
eivätkä papit ole olleet täällä
ainoastaan Turun seurakuntaa varten, joten hoitokustannuksiin pitäisi osallistua jokai-

sen Suomessa olevan katolisen
seurakunnan. Se ei ole yksinomaan Turun seurakunnan
velvollisuus. Turussa on olemassa pankkitili nimenomaan
hautausmaan hoitoa varten.
Vielä vanhoista hautakivistä, jotka “lojuvat hautausmaan
reunoilla”.
Hautausmaata
kiertää ns. uurnalehto. Sinnekin on asetettu kiviä vainajille.
Jos ne vuosien mittaan kallistuvat, niitä ei korjaa hautojen
hoitaja edes luterilaisella hautausmaalla, vaan omaisten on
tilattava oikoja kiviveistämöltä.

HAUTAUSMAAN HOIDOSTA VA-

PAAEHTOISESTI VAASTAVA RYHMÄ

Ps. Hautausmaarahaston
tili: 154730-100752.

Vastaus hautausmaakirjeeseen

RAIJA WILLBERG

Auta Jyväskylän seurakuntaa
Voit tukea Pyhän Olavin seurakunnan remonttia myös ostamalla 100 eurolla perinteisen tiilen.
Perinteisen tiilen tilalle tarjoamme kirkkoherran käsin leikkaamaa ja hiomaa palaa seurakunnan muurista. Toinen vaihtoehto on kuva seurakunnan reliefistä, joka on liimattu seurakunnan seinästä otettuun puun
palaseen. Toisessa vaihtoehdossa hiottu kivi on otettu Suomen
luonnosta.
Voit myös lahjoittaa seurakunnalle itsellesi sopivan summan.

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
Toimisto on kiinni 27.-30.12. välisenä aikana. Toimiston väki toivottaa kaikille Fideksen lukijoille hyvää adventinaikaa!

*TULEVIA TAPAHTUMIA*

*7.-18.12 TUOMAAN MARKKINAT ESPLANADIN
PUISTOSSA
*Caritas osallistuu Helsingin Tuomaan markkinoille ja myyntikoju löytyy numerolla 42. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ja tekemään jouluostoksia.

* 20.12. AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ *
Caritaksen toimistolla vietämme avointen ovien päivää koko
päivän. Tervetuloa maistelemaan piparkakkuja ja juomaan
lasillinen kuumaa glögiä sekä tapaamaan tuttuja!

* CARITAS-KAUPPA *
Meiltä viimeiset joululahjaideat!
- käsintehtyjä joulukortteja Intiasta ja Palestiinasta
- silkkikankaita ja sareja Intiasta
- pieniä lahjatavatoita ja karmeliittaluostarin joulukynttilöitä
- yrttisaippuoita norjalaisesta luostarista
Tervetuloa jouluostoksille!

ADVENTTIKERÄYS
Adventinsamling | Advent Collection
(ks. edellinen lehti)

* Tänä vuonna Caritas kerää hiippakunnassa adventtiuhrin
seurakunnille maahanmuuttotyöhön. Keräyksestä kertyvillä
varoilla Caritas lisää tiedottamista seurakunnista, tukee kuljetuksia messuihin ja muihin tilaisuuksiin sekä järjestää virkistystoimintaa.
* I år används medlen från församlingarnas adventsoffer
till förmån för invandrararbete. Caritas och församlingarna
ökar kunskapen om församlingarna, stöder transport till
mässor och övriga evenemang, och arrangerar rekreationsverksamheter.
* This year Advent Collection is for purpose of supporting parishes in their reach for immigrants in our Diocese.
WIth funds, in collaboration with parishes, Caritas will publish general information about parishes, will support transport to Masses and other occasions, and will organize recreation activities.

Kirkoissa on keräyslippaat. Insamlingsbössor i kyrkorna. Collection boxes in the churches.

Suomen Caritas, SAMPO 800012-70154504, viite/referens:
2231.
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Jouluterveisiä

Iloista Herran syntymäjuhlaa ja
armorikasta uutta vuotta 2006
toivottavat rukousten kera
Birgittalaissisaret
Turussa ja Helsingissä

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2006
sekä kiitoksia menneistä vuosista
Stella Maris
Leena Kangas

“Tekin olette jonakin päivänä tai jonakin hetkenä nähneet
vilaukselta pienen valon, joka on saanut teidät jättämään kaiken Kristuksen rakkauden tähden. Älkää sulkeko silmiänne
tältä valolta. Käykää aivan seimen äärelle ja anokaa Jeesuslasta lahjoittamaan teille aina tämä toivon valo, jotta pimeyden vallat eivät saartaisi teitä ja jotta te urheasti kulkisitte
eteenpäin tämän valon loisteessa.”

Jeesuksen pikkusisar Magdeleine
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Ajassa
Julpredikan
I HJÄRTAT av julens budskap lyser ett ljus. Jesus Kristus är
född i Betlehem av Jungfun
Maria. Han är världens ljus
(Joh. 8:12).
Mitt i mänsklighetens historia lyser ett ljus. Detta ljus är
hela mänsklighetens räddning. Men detta ljus är ingenting spektakulärt, utan ett nyfött barn som i det fördolda
kommit för att belysa världen
med räddningen. Profeten
Jesaja förstod redan århundraden i förväg hur starkt detta
ljus skulle bli. "Räddningen
skall lysa som ett bloss", vågade han förkunna redan då
(jmf. Jes. 62:1). Och när herdarna om natten fick motta
ängelns budskap om Jesu födelse, berättar julevangeliet att
"Herrens härlighet lyste omkring dem" (Luk. 2:8).
Gud är före all tid och förblir i evighet. Han bor i ett ljus
som ingen kan nalkas (1 Tim.
6:16, IV euk. bönen). Också
människan var skapad till att
bo i ett ljus. "Ljus, bli till!", utbrast Gud i skapelsen. Men
när människan i sin olydnad
svek hans vänskap och hemföll åt syndens och dödens
mörker, lämnade Gud inte
henne i dess våld. Därför kom
Jesus Kristus, hans enfödde
son av all evighet, till världen inte som en mäktig furste eller
som en världslig ståthållare,
utan som ett litet barn. Han
kom som ett ljus, han som är
"Gud av Gud, ljus av ljus, sann
Gud av sann Gud" (trosbekännelsen).

Om då Gud kom till världen som ett ljus, kom han för
att belysa var och en av oss
människor med ett nytt ljus,
som ingen annan och inget
annat kan erbjuda och ge. Detta ljus lockar som en stråle alla
människor till sig - inte som ett
billigt neonljus eller som ett
kitschigt reklamljus, utan som
en enkel stråle. Men ju mera
en nalkas denna till en början
svaga stråle, detta fördolda
ljus, desto mer överväldigas
och erövras han av dess oändliga styrka. Detta är det stora i
Guds människoblivande: Han
varken tvingar eller lurar människor till sig, utan han drar
alla människor till sig. Hur
mörkt än det kan vara i våra
liv eller i hela mänsklighetens
historia, slockar denna inbjudande stråle aldrig, utan tvärtom fortsätter att ge var och en
av oss ett glimmer av sin överväldigande glans. Och hur
mörkt ett riktigt mörket kan
vara, det vet vi kanske särskilt
bra på våra breddgrader.
Ljuset som Gud är och ger
är kärlekens ljus. "Den som älskar sin broder förblir i ljuset
och har ingenting inom sig
som leder till fall", skriver Johannes (1 Joh. 2:10). Så enkelt
är det egentligen. Den som
vandrar i den sanna kärlekens
ljus, han vandrar i Guds härlighet, han överväldigas av den
treenige Gudens härlighet och
oändliga godhet - och han sprider den ut till världen. "Gud
har lyst upp mitt hjärta, för att
kunskapen om Guds härlighet

Tätä seimestä säteilevää valoa
me toivomme valaisemaan jokaisen ihmisen elämää. Me
kiitämme teitä kaikkia, jotka
monin eri tavoin olette osoittaneet rakkauttanne meitä
kohtaan kuluneen vuoden aikana. Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaa ja luottavaista
mieltä uudelle armon ja toivon vuodelle.
JEESUKSEN PIKKUSISARET

som strålar från Kristi ansikte
skall sprida sitt ljus", skriver
aposteln Paulus med stor entusiasm (2 Kor. 4:6).
Vi som kommit för att tillbe det lilla barnet i krubban,
Immanuel, Gud-med-oss, i
den heliga mässan kan därför
överväldigas idag av en oändlig tacksamhet. Vi har dragits
av detta ljus till eukaristins
offermåltid, där han själv blir
reelt närvarande mitt ibland
oss för att hans verk skulle fortsätta i oss, för att vi skulle
ännu mer och ännu djupare
bli delaktiga av hans ljus, för
att vi skulle "uppfyllas av iver
att göra vad som är gott" (jmf.
1 Tit. 2:14).
Mitt i det djupaste mörkret
i den finska naturen och på
andra håll lyser därför ett ljus
som kom till världen i Betlehem. Han föddes av Jungfrun
Maria, som den första människan emottog detta ljus med
hela sitt liv. Låt oss efterlikna
hennes exempel. Låt oss ta itu
i julens budskap för att bli delaktiga av dess glädje. Låt oss
med hela vårt liv ta emot ljuset och följa det. Ljuset, Jesus
Kristus, är hela världens frälsning, han är vår ende frälsare.
Åt varje människa riktar han
ett löfte med ord fylla av
förtröstan och glädje: "Jag är
världens ljus. Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus" (Joh.
8:12).
TUOMO T. VIMPARI

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA
VUOTTA TOIVOTTAEN CARITAS KIITTÄÄ
KAIKKIA
TOIMINTAAN OSALLISTUNEITA JA TUKIJOITAAN
KULUNEESTA VUODESTA!

