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Pääsiäisen sanoma on totta!
Kristus on ylösnoussut, ja
kirkon tradion kautta me
voimme päästä tuntemaan
Herramme. Hän ei ole vain
salaisuus, vaan tosi Jumala ja tosi ihminen. Hänen
opetuksensa ja sanansa ovat
yhtä akuutteeja tänään kuin
ne olivat lähes 2000 vuotta sittenkin. Tämän päivän
Kristus on sama kuin aikojen alussa.
Meidän on osattava elää tämän realiteetin valossa. Kristinuskomme ei ole vain lempeää ja mukavaa elämää, vaan rohkeutta vaativia päätöksiä ja elämänvalintoja, jotka joskus voivat
tuntua raskailtakin. Vaikka meidän ei tarvitse ylpeillä uskollamme, voimme kuitenkin olla nöyrästi ylpeitä uskostamme:
se on uskoa lihaksitulleeseen Vapahtajaan, joka kuolemallaan
ja ylösnousemuksellaan ”täytti maailman valolla”.
Tässä valossa on kristillisen elämän täyteys. Me elämme sitä
todeksi silloin, kun välitämme sitä eteenpäin esimerkillämme ja toiminnallamme. Joskus se vaatii sitäkin, ettemme voi
jäädä vain katselemaan, kun uskomme keskeisiä arvoja ja
totuuksia pilkataan tai vääristellään.
Edes vähemmistöasemassa emme voi jäädä vaiti. Tekisimme silloin karhunpalveluksen itsellemme ja koko kirkolle.
Kristuksen totuutta on puolustettava. Se ei edes ole pelkkä
velvollisuus, vaan aivan yhtä lailla se on meidän jokaisen oikeus. Tehkäämme se aina yhä syvenevässä yhteydessä Pietarin
seuraajan ja kaikkien apostolien seuraajien kanssa.
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Uutisia

Kristus on ylösnoussut!

Pääsiäissunnuntaina kaikui Pietarinkirkon aukiolla paavi Benedictus XVI:n lausumana suomeksi “Kristus on ylösnoussut”.
Urbi et Orbi -tervehdyksessään hän toivoi, että “Ylösnousseen Henki veisi huojennusta ja varmuutta Afrikan eri kansoille,
jotka haluavat sovitusta, oikeudenmukaisuutta ja kehitystä, ja Irakiin, jotta rauha olisi vihdoin voimakkaampi kuin jatkuvasti
uhreja niittävä väkivalta. Toivon rauhaa myös kaikille niille, jotka ovat osallisina Pyhän maan ristiriidoissa. Kehotan kaikkia
kärsivälliseen vuoropuheluun, joka lopulta poistaa vanhat ja uudet esteet ja kasvattaa uudet sukupolvet molemminpuoliseen
kunnioitukseen. ... Antakoon Ylösnoussut Herra tuntea kaikkialla elämän, rauhan ja vapauden voiman. Jeesus on ylösnoussut,
ja hän antaa meille rauhan, Hän on itse rauha”, pyhä isä lausui.
KATT/RV

Pyhä isä: Traditio on
Pelastajan pysyvää läsnäoloa
Yleisaudienssillaan 26.4. paavi
Benedictus XVI selitti uskoville sanan “traditio” oikeata
merkitystä. Hän sanoi mm.
näin:
“Kirkollinen yhteys, jonka
Pyhä Henki aikaansaa ja ylläpitää ja jota apostolinen paimenvirka varmistaa ja edistää,
ei yllä vain tietyn historiallisen
ajan uskoville, vaan se käsittää
kaikki ajat ja sukupolvet.”
Pyhän Hengen ansiosta

“varhainen apostolinen yhteisö saattoi kohdata Ylösnousseen Herran. Myöhemmät sukupolvet voivat myöskin tehdä
niin, sillä usko välittyy ja eletään todeksi uskon, jumalanpalveluksen ja Jumalan kansan
yhteyden kautta. ... Tämä pelastuksen ‘asioiden’ välittäminen on juuri sitä, mitä kirkon
apostolinen traditio oikein
on.” Pyhä Henki “aktualisoi
Herran Jeesuksen pelastavan

läsnäolon apostolien palveluviran kautta ... koko uuden
liiton ihmisten elämässä.”
“Traditio”, paavi sanoo,
“on uskovien yhteyttä laillisiin paimeniinsa historian
saatossa. Tätä yhteisöä Pyhä
Henki ruokkii. Se on kirkon
orgaanista jatkuvuutta, sen
Pelastajan pysyvää läsnäoloa,
joka tulee luoksemme, lunastaa ja pyhittää meidät Pyhässä
Hengessä.”
KATT/VIS

Kondomien käytön
moraalisuutta AIDSin
torjumiseksi tutkitaan
Vatikaanista on kerrottu, että
Paavillinen terveydenhuollon
työntekijöiden neuvosto valmistelee asiakirjaa AIDSiin
sairastuneiden ihmisten sielunhoidon edistämiseksi. Samalla on ilmoitettu, että kardinaali Ratzingerin aloitteesta
aloitettu tutkimus kondomien
käytön moraalisuudesta avioliiton sisällä, silloin kun toinen
osapuoli on HI-viruksen kantaja, on valmistumassa lähikuukausien aikana uskonopin

kongregaatiossa.
Rooman kuuriasta saatujen
tietojen mukaan spekulaatiot
kirkon kannan muuttumisesta
ovat ennenaikaisia. ”Kirkko ei
ole muuttamassa moraaliopetuksensa perusperiaatteita”,
sanoo esimerkiksi monsignore
Antonio Soto Guerrero. ”Kysymys on vanhojen periaatteiden soveltamisesta aina uusiin
tilanteisiin.”
KATT/CWNews/ACI Prensa
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Uutisia
Norjassa perustettiin uusi
kansallinen kirkkojen neuvosto
Norjan kristillinen neuvosto
ja Norjan vapaitten kirkkojen neuvosto ovat yhdistyneet
uudeksi Norjan kansalliseksi
kirkkojen neuvostoksi. Kansalliseen kirkkojen neuvostoon
kuuluvat Norjan luterilainen
kirkko, norjalaiset ortodoksiset yhteisöt, Katolinen kirkko
Norjassa ja perinteiset vapaitten suuntien kristilliset liik-

keet, myös helluntaiherätys ja
karismaattisen liikkeen edustajat.
Kahdella kristittyjen yhteisöllä on ollut keskustoimistonsa samoissa tiloissa vuodesta
2000. Vuonna 2003 kristilliset
neuvostot juhlivat jo yhteistyösopimusta ja viime vuoden toukokuussa neuvostoille suositeltiin yhdistymistä. Suositusta

olivat valmistelemassa Norjan
luterilaisen kirkon, katolisen
kirkon, baptistiyhdyskunnan
ja helluntaiherätyksen edustajat
Uusi kansallinen kirkkojen
neuvosto aloittaa toimintansa
varsinaisesti syyskuun alussa.
KATT/KT/ENI

Biskop Arborelius stöder protest mot
omdiskuterade Jesusbilder
Den katolske biskopen i Stockholm Anders Arborelius
OCD stöder den lutherske
domprost Hakon Långströms
beslut att avgå i protest mot
Jesus-bilder på en stor fotoutställning som Stockholms stift
och Kulturhuset arrangerar
tillsammans i höst. Det uppger
Svenska Dagbladet. Domprosten i Stockholm, Hakon Långström, säger att fotografier av
nakna människor på korset
och oralsex borde inte säljas i
ett kristet sammanhang.
Svenska kyrkans biskop i
Stockholm Caroline Krook
tycker inte själv att någon av
bilderna i utställningen är
provocerande. Ärkebiskop
KG Hammar vill inte offentligt kommentera utställnin-

gen, som får stöd av Svenska
kyrkan med 400 000 kronor.
Pingströrelsens föreståndare
Sten-Gunnar Hedin uppmanar enligt tidningen Svenska
kyrkan att ta upp de, i hans
ögon, olämpliga bilderna av
Kristus med de andra samfunden.
Biskop Arborelius är imponerad över domprostens beslut
att hoppa av: “Jag tycker att det
är mycket rakryggat av honom,
säger han enligt Svenska Dagbladet.” Han tycker att det är
märkligt hur Svenska kyrkan
tillsammans med de andra
kristna kyrkorna i våras kritiserade de danska publiceringarna av Muhammed-karikatyrer men nu plötsligt “gör
tvärtom”.

Arborelius ny ordförande i Sveriges kristna
råd
Svenska Dagbladet påminner
om att Anders Arborelius är
nyvald ordförande för Sveriges
kristna råd med 24 medlemskyrkor. Också pingströrelsen,
de ortodoxa kyrkorna och Sveriges muslimska råd tycker att
Svenska kyrkan bör samråda
med dem.
KATT/RV

Biskopsvigning
i Kina utan
Vatikanens tillstånd
I Kina vigdes den 30 maj en
katolsk biskop mot Vatikanens
vilja. Det uppger nyhetsbyrån
Reuters, som citerar kinesiska nyhetsbyrån Xinhua och
talar om risk för att klyftan
mellan Peking och Vatikanen
växer. Den nye biskopen blev
automatiskt exkommunicerad
när han vigdes utan påvens
tillstånd. Vatikanen var mot
att Ma Yingling blev biskop i
Kunming, huvudstad i provinsen Yunnan i sydvästra Kina,
eftersom han hade flera uppdrag i den regeringskontrollerade patriotiska föreningen
och saknade själavårdserfarenhet, enligt AsiaNews, som
också uppger att ärkebiskopen
i Hong Kong kardinal Joseph
Zen Ze-kiun den 29 april sände ett fax till stiftet Kunming
där han uppmanade dem att
“skjuta upp biskopsvigningen
av fader Ma Yinglin eftersom
den inte har godkänts av Heliga stolen.”
På söndagen citerade den
Hong Kong-baserade tidningen Ta Kung Pao en talesman
för Kinas UD som upprepade
vad som länge varit regeringens officiella linje: “Vatikanen får inte lägga sig i Kinas
inre angelägenheter, inte ens i
religionens namn.”
De diplomatiska förbindelserna mellan Vatikanen och

Pius XII julistetaan vihdoin autuaaksi?
Jonkin aikaa pysähdyksissä ollut paavi Pius XII:n autuaaksijulistusprosessi näyttää etenemisen merkkejä. Roomassa
pidetyssä konferenssissa Vatikaanin pyhäksi julistamisen
kongregaation työntekijä, isä
Peter Gumpel totesi, että teologeista koostuva asiantuntijaelin saattaa jo kesään mennessä näyttää vihreää valoa paavin
autuaaksi julistamiselle.
Gumpel totesi: “En tiedä,
koska beatifikaatio voisi tapahtua, mutta sen voin sanoa, että
prosessi etenee hyvin ja että
voimme olla toiveikkaita. Ei

kovin kaukana nykyhetkestä
voimme iloita Pius XII:n pyhyyden tunnustamisesta.”
Yksi autuaaksijulistamisen
edistäjistä, italialaiskardinaali Fiorenzo Angelini toteaa
näin: “Me haluamme hänen
pyhäksi. Dokumentaatio on
kaikkien nähtävillä. ... Ihailu
ei enää riitä.”
Toinen kardinaali, Agostino Cacciavillan selittää:
“Hän oli taivaasta tullut siunaus kirkolle ja koko ihmiskunnalle. Hän teki valtavasti
työtä estääkseen maailmansodan ja sitten vähentääkseen

sitä kipua, jota se tuotti, sekä
lopettaakseen sen.”
Pius XII valittiin paaviksi vuonna 1939 ja hän kuoli
vuonna 1958. Hänet muistetaan erityisesti rauhantahtoisista pyrkimyksistään, Italian
juutalaisten auttamisesta, rodun tai kansallisuuden perusteella tapahtuvan tuhoamisen
tuomitsemisesta ja Neitsyt Marian taivaaseenottamisdogmin
julistamisesta vuonna 1950.
Paavia vastaan esitetyt syytökset ovat osoittautuneet yksi toisensa jälkeen perättömiksi.
KATT/ANSA
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Kina avbröts 1949 då kommunistpartiet tog makten. Heliga
Stolens diplomatiska förbindelser följde den kinesiska
regeringen i landsflykt till Taiwan. Kinas har idag minst tio
miljoner katoliker, delade i
en regeringskontrollerad del
utan kontakter med Rom och
en underjordisk påvetrogen
del. Katolska källor betonar
numera att de bägge grenarna inte skall ses som två olika kyrkor. Också katolikerna
i den regeringskontrollerade
kyrkan förväntar sig numera att deras biskopar skall ha
utnämnts med godkännande
från Vatikanen, vilket har skett
flera gånger de senaste åren.
Men år 2000 genomfördes en
demonstrativ biskopsvigning
i Kina utan påvens tillstånd
samma dag som påven vigde
biskopar i Peterskyrkan.
Den nye biskopen, Ma,
har varit generalsekreterare
för Biskoparnas råd och vice
ordförande för den kinesiska
katolska patriotiska föreningen. Bägge organisationerna
kontrolleras av regeringen och
följder dess linje att Vatikanen
inte skall lägga sig i kinesiska
kyrkofrågor inklusive biskopsutnämningar och att Vatikanen måste bryta förbindelserna med Taiwan.
KATT/RV

Johannes
Paavali II:n
”saldo”:
katolilaisten
määrä kasvoi
45%
Vatikaanin vastailmestyneiden
tilastojen tietojen joukossa löytyy muun muassa tieto siitä,
että Johannes Paavali II:n pontifikaatin aikana katolilaisten
määrä kasvoi 45 prosentilla.
Kun puolalainen paavi astui virkaansa vuonna 1978,
katolilaisia oli noin 757 miljoonaa. Hänen kautensa loppuvaiheessa tilastot (2004)
näyttivät 1098 miljoonaa.
KATT/VIS/CWNews

Oremus
Herran taivaaseenastuminen
”Kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni” (Joh. 12:32). Ristille korottaminen
merkitsee ja ilmoittaa etukäteen Jeesuksen taivaaseenastumisessa tapahtuvaa korottamista. Edellinen on jälkimmäisen alku. Jeesus Kristus, uuden ja
ikuisen liiton ainoa pappi, ”ei mennyt ihmiskäsin
tehtyyn pyhäkköön, … vaan taivaaseen ollakseen
nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme” (Hepr. 9:24). Kristus toimittaa pappeuttaan
taivaassa jatkuvasti. ”Siksi hän voi pelastaa kaikki,
jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän
elää alati ja rukoilee heidän puolestaan” (Hepr.
7:25). ”Meitä odottavan hyvän ylipappina” (Hepr.
9:11) hän on taivaassa Isän kunniaksi vietettävän
liturgian keskus ja pääselebrantti.
Katolisen kirkon katekismus, 662

Sunnuntait ja juhlapyhät

J

umala, sinä opetat meille pyhän Katariinan kautta,
että totuutesi valo tulee meille
oppiessamme tuntemaan itsemme sinussa
ja sinut meissä.
Anna meidän hänen esirukoustensa tähden
kasvaa itsemme tuntemisessa ja sinun armossasi,
niin että voisimme päivä päivältä
rakastaa sinua enemmän
ja paremmin palvella sinua.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen,
sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Pyhän Katariina Sienalaisen juhlan
päivän rukous dominikaanien liturgiassa

7.5. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Apt. 4: 8-12
Ps. 118: 1+8-9, 21-23, 26+28-29. Ks 22
2L 1 Joh. 3: 1-2
Ev. Joh. 10: 11-18
[Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.]
14.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Apt. 9: 26-31
Ps. 22: 26b-27, 28+30bc, 31-32. Ks 26a
2L 1 Joh. 3: 18-24
Ev. Joh 15: 1-8
21.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Apt. 10: 25-26, 34-35, 44-48
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4- Ks 2b
2L 1 Joh. 4: 7-10
Ev. Joh. 15: 9-17
25.5. to HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN, HELATORSTAI, juhlapyhä, velvoittava
1L Apt. 1: 1–11
Ps. 47: 2–3, 6–7, 8–9. Ks 6
2L Ef. 1: 17-23
tai vaihtoehtoisesti 2L Ef. 4: 17–23 tai 4: 1-7, 11-13
Ev. Mark. 16: 15-20

Jungfru Marias månad maj
Jungfru Marias månad maj
Hell dig, ärorika Jungfru, vår frälsnings morgonrodnad, Guds enfödde
Sons moder, full av nåd och sanning!
Vi gläder oss över din stora härlighet, till vilken själva himlens
änglar med helig förundran och salig hänryckning blickar upp; vi
älskar och ärar ditt ljuva namn, som likt ett nytt ljus lyser i
mörkret och gläder alle kyrkans barn, som prisar dig som Guds höga
moder.
Se därför, du välsignade Jungfru, med din milda barmhärtighet till
oss, dina barn, och tag emot vår lovprisning och våra böner. Utverka
åt oss nåden att efter ditt föredöme allt mer lära känna och
älska Gud som vårt högsta goda och inte låta någonting i världen
skilja oss från den kärleken. Amen.
ur Du hemlighetsfulla ros

28.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Apt. 1: 15-17, 20a, 20c-26
Ps. 103: 1-2, 11-12, 19-20. Ks 19a
2L 1 Joh. 4: 11-16
Ev. Joh. 17: 11b-19
4.6. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Apt. 2: 1–11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc–30, 31+34. Ks 30
2L 1 Kor. 12: 3b–7,12–13
Ev. Joh. 20: 19–23
tai:
1L ja Ps. kuten yllä
2L Gal. 5: 16-25
Ev. Joh. 15: 26-27, 16: 12-15
[Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.]

Rukouksen
apostolaatti
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.

Böneapostolatet
Maj
Vi ber, att de gåvor som
den Helige Ande i överflöd
skänker Kyrkan må bidra
till fred och rättvisa i världen.
Vi ber, 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
Vi ber, att kristna familjer
kärleksfullt må välkomna
varje barn som kommer till
världen, och visa de sjuka
och gamla, som behöver
omvårdnad och stöd.
Vi ber, att präster och troende kristna bemödar sig
om den interreligiös dialogen och inkulturationen
av evangeliet, som varje dag
främjar evangelisationen av
alla folk.

Fides 6/2006 – 5

Pyhimys
Toukokuu on
Marian kuukausi:
Pyhiinvaellus
Köyliöön
kävellen
16.-18.6.
2006

Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin
jäljille. Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 16.6.
• Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla Pyhän Marian
kirkolta Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 17.6.
• vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa
Sunnuntai 18.6.
• vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
• klo 13.00 pyhä messu Kirkkokarilla
• n. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla
Tarvitaan: hyvä pyhiinvaellushenki, hyvät kengät, makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän ruokaa ja juotavaa
lauantaipäivää varten. Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaan
yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on n. 35 euroa. Sen lisäksi bussimatka n. 30 euroa. Maksun voi suorittaa tilille: Pyhän Marian
srk, Sampo 800013-1241619, mainiten ”Köyliön vaellus” tai
käteisellä vaelluksen aikana.
Ilmoittautuminen 6.6. mennessä Pyhän Marian pappilaan,
puh. 09-2411633. Tiedustelut: isä Wieslaw Swiech SCJ, puh.
09-6877460.

Bussilla Helsingistä Köyliöön
Tilausbussi (mikäli on tarpeeksi ilmoittautumisia) lähtee sunnuntaina 18.6.2005 Pyhän Henrikin katedraalin edestä klo 9.00 ja Marian kirkon lähellä olevalta
Paciuksenkadun bussipysäkiltä n. klo 9.15. Paluu n. klo
18.00.
Ilmoittautumiset Pyhän Marian seurakunnan kansliaan, puh. 09-2411633 viimeistään 11.6. Matkan hinta
20 euroa, lapset ilmaiseksi. Tervetuloa mukaan!

Corpus Christi -juhla
Kaikkein pyhimmän sakramentin kilta kutsuu jälleen
kaikkia hiippakuntalaisia Kristuksen pyhän ruumiin ja
veren juhlapyhän pontifikaalimessuun Pyhän Henrikin
katedraaliin sunnuntaina 18.6. klo 11.00 sekä sen jälkeiseen sakramenttikulkueeseen. Kulkueen jälkeen on
kahvitarjoilu. Tervetuloa! Huom: Myös Marian seurakunnan klo 10.00 messusta ehtii mukaan.
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Ainaisen
avun Äiti
Kirkon perinteessä Neitsyt Marian
muistamiseksi on osoitettu peräti viisi
eri kuukautta: helmikuu murheiselle
Jumalan Äidille, toukokuu Jumalan
Äidille, elokuu Marian tahrattomalle sydämelle, lokakuu ruusukon kuningattarelle sekä joulukuu Marian
perisynnittömyydelle. Yksi Neitsyt
Marian rakkaista titteleistä on ”Madonna del Perpetuo Soccorso”, ”ainaisen avun Äiti”. Seuraavassa kerrotaan,
minkälainen tarina samannimiseen kuuluisaan ikoniin liittyy.
Santa Maria Maggiore -basilikasta Pyhän Alfonson uusgoottiseen kirkkoon on matkaa vain satakunta metriä Via
Merulanaa pitkin. Portin takana pihan perällä olevat rappuset johtavat kulkijan Rooman
mittakaavassa pienehköön
kirkkoon. Sen kuorissa, alttarin päällä, on kaunis ikoni,
joka kuvaa Mariaa, ainaisen
avun Äitiä.
Ikonin tarina on pitkä. Jo
1500-luvulla kerrottiin, että
muuan mies oli sen aikoinaan varastanut kreetalaisesta
kirkosta. Mies kätki sen tavaroihinsa, ja matkasi länteen.
Matkalla sää kävi huonoksi ja
muuttui lopulta todelliseksi
myrskyksi. Vain ihmeen kaupalla, ehkäpä Kaitselmuksen
kosketuksesta, mies selvisi kuivalle maalle. Vuoden kuluttua
hän saapui Roomaan.
Pian mies sairastui vakavasti. Vähän ennen kuolemaansa
hän kertoi ystävälleen salaisuutensa ja pyysi tätä viemään
ikonin takaisin kirkkoon, josta
hän oli sen anastanut. Ystävä
lupasi ja otti kuvan. Mutta ikonin palauttaminen ei onnistunut, koska hänen vaimonsa ei
halunnut enää luopua siitä.
Isän kuoltua Neitsyt Maria
ilmestyi perheen 6-vuotiaalle
tyttärelle. Tämä onnistui Neitsyen pyynnöstä taivuttamaan
äitinsä ja isoäitinsä luovuttamaan ikonin Santa Maria
Maggioren ja Lateraanibasilikan välissä sijaitsevaan Pyhän
apostoli Mattiaan kirkkoon.
Äidille päättäminen ei ollut
helppoa, mutta lopulta ikoni
sai paikan kirkosta. Tuo päivä
oli 27.3.1499. Ikoni pysyi kirkossa kolmisensataa vuotta.
Aivan 1700-luvun lopussa

sota teki tuhojaan Roomassa.
Kirkossa silloin toimineet augustinolaismunkit joutuivat
lopulta palaamaan kotimaahansa Irlantiin tai siirtymään
sääntökunnan muihin luostareihin. Myös ainaisen avun
Äidin ikoni otettiin mukaan.
Irlantilaisten munkkien mukana ikoni päätyi vuonna 1819
takaisin Roomaan, tosin nyt
Santa Maria in Posterulan
kirkkoon. Siellä se sijoitettiin
syrjäiseen, koristelemattomaan
kappeliin, koska kirkossa jo
kunnioitettiin toista Marian
kuvaa.
Ikonin historia pysyi kuitenkin muistissa. Vanha veli
Augustinus kertoi sen nuorelle messupalvelijalle Michael
Marchille ja käski tämän aina
muistaa sen. Poika oli monesti
palvellut juuri tuossa kappelissa ja aina ihaillut tuota ikonia.
Myöhemmin hänestä tuli pappi.
Vuonna 1855 redemptoristi-isät ostivat Roomasta Villa
Caserta -nimisen talon omaksi keskuspaikakseen. Samalla
tontilla sijaitsivat myös Pyhän
Mattiaan kirkon rauniot. Pian
paikalla alkoivat rakennustyöt
uutta kirkkoa varten, joka oli
saava nimen pyhän Alfonso
Liguorin, redemptoristisääntökunnan perustajan, mukaan.
Kirkon yhteydessä aloitti vielä
saman vuoden jouluna novisiaattinsa joukko nuoria miehiä,
heidän mukanaan Michael
Marchi.
Jonkin ajan kuluttua redemptoristi-isät saivat tietää,
että vanhassa kirkossa oli ollut esillä kaunis, ihmeistä tunnettu ikoni. Michael Marchi
kertoi heille tietävänsä, missä
ikoni nyt oli. Kiinnostus kas-

voi niin suureksi, että lopulta sääntökunnan yleisesimies
pyysi paavi Pius IX:ltä oikeutta
saada haltuunsa ainaisen avun
ikoni, jotta se voitaisiin sijoittaa vastikään valmistuneeseen
Pyhän Alfonson kirkkoon.
Autuas paavi suostui tähän ja
kirjoitti anomuskirjeen taakse
omakätisesti seuraavan:
”Joulukuun 11. päivä 1865:
Propagandan kardinaali-prefekti vierailee Sancta Maria in
Posterulan yhteisössä esimiehen luona ja kertoo hänelle,
että on Meidän tahtomme,
että kaikkein pyhimmän Marian kuva, johon tässä anomuksessa viitataan, sijoitettaisiin
jälleen Lateraanibasilikan ja
Santa Maria Maggioren väliin;
redemptoristit korvatkoot sen
toisella sopivalla kuvalla.”
Redemptoristien esimiehelle paavin kerrotaan sanoneen:
”Tehkää hänet tunnetuksi
kaikkialla maailmassa!”
Tammikuussa 1866 ikoni
haettiin ”takaisin”. Sitä kunnostettiin, ja lopulta huhtikuun 26. päivänä se asetettiin
julkisesti esille Pyhän Alfonsuksen kirkkoon. Vuonna
1990 ikoni vietiin Vatikaaniin
uutta kunnostusta varten. Samalla se saatiin kuvattua uudemman kerran. Huolellisen
restauroinnin jälkeen se on
siitä asti jälleen ollut omalla
paikallaan uskovien ja pyhiinvaeltajien kunnioituksen ja
rakkauden kohteena.
Marko Tervaportti
Artikkeli perustuu Pyhän Alfonsuksen kirkon (eli Ainaisen avun
Äidin pyhäkön) kotisivuilla esitettyihin tietoihin: http://www.
omph.it/.

Paimenelta

Pappien palveluvirasta
Piispamme saarna Pyhän Henrikin katedraalissa krismamessun yhteydessä 11.4.2006:
Rakkaat veljet pappeudessa!
Rakkaat veljet ja sisaret!
Viime sunnuntaina eli palmusunnuntaina aloitimme
pyhän viikon. Tällä viikolla
huipentuu kirkkomme koko
liturgia. Näinä päivinä se yhä
selkeämmin valmistaa meitä
eläytymään Herramme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuteen. Hänen
maanpäällinen toimintansa
saavuttaa täyttymyksensä. Lähtemisensä edellä Jeesus antaa
apostoleilleen kalleimman
lahjansa: pyhät sakramentit,
jotka saavat voimansa Kristuksen rististä.
Tämän päivän messu, niin
sanottu krismamessu, on osoitus yhteisöstä, jonka papit
piispansa kanssa muodostavat.
Tuon yhteisön mallina on Jeesuksen ja apostolien yhteisö,
johon oikeastaan kuuluvat
muutkin opetuslapset. Herra
Jeesus kutsuu heitä täyttämään
erityistä lähetystehtävää kirkossaan, jossa hän itse on koko
ajan läsnä. Apostolien ja opetuslasten tulee olla Jeesuksen
todistajia hänen poismenonsa jälkeen. Heidän ja heidän
seuraajiensa tulee olla hänen
pelastustekojensa jatkajia maailman loppuun saakka.
Kirkon historian alusta asti
apostolien seuraajat ovat nimittäneet itselleen apulaisia, jotka
osallistuvat sakramentaaliseen
pappeuteen; nimittäin pappeja ja diakoneja. Myös maallikot
on kutsuttu yhteistyöhön heidän kanssaan. Kaikki yhdessä
muodostavat yhden, piispan
ympärille kokoontuneen yhteisön, vaikkakin sen jäsenet
suorittavat erilaisia palvelutehtäviä. Niin ikään pappeuden
sakramentista osallisiksi tulleilla on erilaisia palvelutehtäviä, joiden erilaisuus johtuu
vihkimyksen asteesta.
Piispan kanssa toimivien
pappien ja maallikoiden palvelutyö on ratkaisevan tärkeää
kirkon elämälle. Pyhän isän
ohjauksessa ja paikallisten piispojen ympärille kokoontuneena koko kirkko kantaa huolta
tämän palveluviran muodosta ja laadusta. Vatikaanin II
kirkolliskokous oli erityinen
ilmaus tuosta huolenpidosta.
Uusia aikoja ja kirkon uusia
tarpeita pohtineena se päätti

työskentelynsä neljäkymmentä
vuotta sitten 8.12.1965.
Muutamissa kirkolliskokouksen asiakirjoissa puhutaan
piispojen, pappien ja maallikoiden palvelutehtävistä. Aion
käsitellä näitä dokumentteja
tämän vuoden saarnoissani
sekä myös syksyllä pidettävässä
hiippakuntamme pastoraalineuvoston kokouksessa. Tämä
jumalanpalvelus on otollinen
tilaisuus kiinnittää huomiota
muutamiin Presbyterorum ordinis -julkilausuman ajatuksiin.
Tuo asiakirja käsittelee pappien palveluvirkaa.
Kirkolliskokous lähestyy
pappeutta ennen kaikkea
kutsumuksen näkökulmasta. Jokainen pappi “valitaan
ihmisten joukosta ja ihmisiä
edustamaan, tuomaan Jumalalle lahjoja ja uhreja syntien
sovittamiseksi”, (Presbyt. Ord.,
3).
Se, että papit on erotettu
omaksi yhteisökseen ei vieraannuta heitä uskovista, vaan
juuri asettaa heidät Jumalan
kansan palvelukseen. Siksi kutsumuksen lahjaa tai kirkollista
virkaa ei saa ymmärtää kuin
yhteiskunnallista, etuoikeutettua asemaa. Sen sijaan on nähtävä sen erityiset velvollisuudet
ja suuri vastuu. Tämän palveluviran hoitamisessa pätee
periaate, jonka Herra Jeesus
itse lausui: “Joka tahtoo tulla
teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja.
Ei Ihmisen Poikakaan tullut
palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä
lunnaiksi kaikkien puolesta”
(Matt. 20:27-28).
Pappeuden lahjan vastaanottaminen merkitsee sitoutumista ihmisten palvelemiseen
kirkossa. Sen vuoksi pappeus
ei merkitse yksityistä etua,
vaan se on lahja koko kirkolle. Julkilausuma Presbyterorurn
ordinis painottaa tätä asiaa
seuraavasti: “Papit ovat kaikkien velallisia, jotta he jakaisivat ihmisille evankeliumin
totuutta, josta itse iloitsevat
Herrassa. Siten he esimerkillisellä elämällään ihmisten keskellä johtavat heitä Jumalan
kunnioittamiseen, [...] antavat
kristillistä uskonnonopetusta
ja selittävät kirkon oppia sekä
pyrkivät tutkimaan aikansa
kysymyksiä Kristuksen valos-

sa. Milloinkaan papit eivät saa
opettaa omaa viisauttaan, vaan
Jumalan Sanaa. Heidän tulee
päättäväisesti ohjata kaikkia
kääntymykseen ja pyhittymiseen” (nr 4).
Kristukselle uskollisena
kirkolliskokous kiinnittää erityistä huomiota oppiin pyhistä
sakramenteista. Erityisesti se
puhuu ripin sakramentin tärkeydestä, mutta myös pyhään
liturgiaan, etenkin messuun,
osallistumisen ja rukouksen
tärkeydestä. Tehtävänsä täyttääkseen pappien “tulee kohdella kaikkia ihmisiä erityisen
lempeästi, Herran esimerkkiä
seuraten. Heidän ei [kuitenkaan] pidä menetellä ihmisten
mieltymysten mukaisesti, vaan
niin kuin kristillinen oppi ja
elämä vaatii. Pappien tulee
opettaa ja neuvoa ihmisiä kuin
rakkaita poikia apostolin sanojen mukaisesti: ’Julista Sanaa,
astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti
ja kehota, aina kärsivällisesti
opettaen’ (2. Tim. 4:2)” (nr
6).
Täyttäessään rakkaudella
ja innolla omia velvollisuuksiaan sekä etsiessään uusia teitä
kirkon ja yksittäisten ihmisten
hengellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi pappien tulee aina
osoittaa uskollisuutta kirkon
opetusviralle. Niin kuin Presbyterorum ordinis muistuttaa,
“heidän tulee aina olla myös
valmiita alistumaan niiden
päätöksiin, jotka hoitavat johtajan virkaa Jumalan kirkossa”
(vrt. nr 15). Historia ja yhteiskuntaelämä osoittavat, että
suurinta vahinkoa kirkolle ja
Jumalan kansalle aiheuttavat
ne teologit ja paimenet, jotka
ovat ymmärtäneet rakkauden
väärin tai tarjoavat omaa viisauttaan jumalallisena totuutena ja vastustavat kirkon opetusta.
Omaa palveluvirkaansa
täyttäessään papit eivät saa
myöskään unohtaa velvollisuuksiaan itseään kohtaan. Kirkolliskokous muistuttaa meitä
kaikkia hengellisen elämän
tärkeydestä, omasta pyhittymisestä ja uskollisuudesta pyhälle
kutsumukselle. Tätä kaikkea
tulee hoitaa etenkin rukouksella, lukemalla ja tutkimalla
Jumalan Sanaa, osallistumalla
usein parannuksen sakrament-

tiin sekä viettämällä hartaasti
muitakin pyhiä sakramentteja,
etenkin eukaristiaa. Edelleen
kirkolliskokous muistuttaa,
että ”papin pyhyys mitä suurimmassa määrin johtaa häntä
palvelutehtävänsä hedelmälliseen täyttämiseen. Vaikka
Jumalan pelastava armo voi
toimia myös kelvottomien palvelijoiden välityksellä, Jumala
kuitenkin toteuttaa pelastustekonsa tavallisesti niiden
kautta, jotka ovat avanneet
sydämensä Pyhän Hengen
vaikutukselle ja johdatukselle.
Koska he ovat sisäisesti yhteydessä Kristukseen ja hänen
pyhään elämäänsä, he voivat
apostolin tavoin sanoa: ’Enää
en elä minä, vaan Kristus elää
minussa’ (Gal. 2:20)” (nr 12).
Tässä yhteydessä kirkolliskokous muistuttaa velvollisuudesta rukoilla hetkipalvelusta.
Se ei ole luonteeltaan pelkästään yksityinen rukous. Pappi
ei rukoile vain omaksi hengelliseksi hyödykseen. Papin
rukous on velvollisuus uskovia kohtaan. Kirkolliskokousdekreetti Presbyterorum ordinis
toteaa, että “sen ylistyksen ja

kiitoksen, jonka papit eukaristiaa viettäessään Jumalalle antavat, he ulottavat päivän eri
tunneille rukoillessaan hetkipalvelusta. Siinä he juuri kirkon nimissä rukoilevat koko
haltuunsa uskotun kansan
puolesta, jopa koko maailman
puolesta” (nr 5).
Haluaisin päättää tämän
saarnan kirkolliskokouksen
vakuutukseen: “Pappien on
hyvä muistaa, etteivät he ole
milloinkaan yksin tehtäviään
täyttäessään, vaan voivat aina
turvautua kaikkivaltiaan Jumalan voimaan” (nr 22). Tämä on
myös ilon lähde papin elämässä, ilon, joka on sitä suurempi,
mitä suuremmalla antaumuksella ja uskollisuudella pappi
palvelee Jumalaa ja kirkkoa.
Toivon teille tänään, rakkaat
veljet pappeudessa, jatkuvaa
Jumalan läheisyyden ja hänen
voimansa tuntemista, voiman,
joka teidän sanojenne ja toimienne kautta pelastaa ihmisen
ja rakentaa kirkkoa. Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

VALLFÄRD TILL KASTILIEN
14.-22.10.2006
I TERESA AV AVILAS OCH
JOHANNES AV KORSETS FOTSPÅR
Med Avila som utgångspunkt besöker vi Salamanca,
Alba de Tormes, Segovia, Toledo, Valladolid och Madrid. Andlig ledare är karmelitbrodern Jakob IturraldeMack, Norraby/Stockholm. Närmare uppgifter ges av
reseledaren Heidi Tuorila-Kahanpää, kahanpaa@ulc.
jyu.fi eller 050-3410248.
Några platser kvar ... Flyg med Finnair från Helsingfors via Arlanda till Madrid. Priset 950 euro inkluderar
allting utom maten sista dagen. Sista anmälningsdagen
19.5.

Knowing God

Open study circle in English
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: May 6th at the Studium
Catholicum. WELCOME!
Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki. Tel:
09- 612 06 711, e-mail: kirjasto@studium.fi.
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su
ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke 17.30
ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön
liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@
catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
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@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@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 generally: ma/Mon 18.00 (sisarten
kappelissa/sister’s Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00,
la/Sat 8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta (Check please schedule
at the board of information or at the website: olavi.catholic.fi).
TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puoli
tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja
lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin
lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.
KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi.
Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten
torstaisin.
OULU
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut 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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6.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus,
9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 15.00-17.30 uskonnonopetus
vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu
puolaksi, 18.00 iltamessu
8.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
16.5. ti 18.00 Catholic students’ club: ruusukko ja messu
20.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus,
9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu ja ensikommuunio,
12.30 messu ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
22.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
24.5. ke 18.00 helatorstain aattomessu
25.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai: 11.00 päämessu, ei muita messuja
27.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00
iltamessu
30.5. ti 18.00 Catholic students’ club: ruusukko ja messu
3.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.6. su helluntai: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu ja ensikommunio, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo 21.5. su 16.00
Tikkurila 28.5. su 16.00
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa
ei messuja diasporassa. Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio perjantaisin taas
syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin 14.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta
5.5. pe 18.00 Jeesuksen Pyhän Sydämen
muisto, messu ja adoraatio
6.5. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa
koulussa, 10.00-12.00 harjoitus ensikommuuniojuhlaa varten, 18.00 aattomessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, ensikommuuniojuhla, 11.30
messu ruotsiksi, vahvistuksen sakramentin jakaminen, 18.00 iltamessu
8.5. ma Huom! Ei messua kirkossa!
9.5. ti 18.00 iltamessu, 18.30 Teresojen
kokous seurakuntasalissa
13.5. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.00
aattomessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
20.5. la 18.00 aattomessu
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi
ja vietnamiksi/Mass in Finnish and Vietnamese, 18.00 iltamessu
25.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai (The Ascension of the Lord): 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/
Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
27.5. la 18.00 aattomessu, kirkkoon ottaminen Pyhän Henrikin kirkossa
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
3.6. la 18.00 helluntaiaaton iltamessu
4.6. su helluntaisunnuntai (Pentecost Sunday): 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Riihimäki: 13.5. la 16.30 messu Kappelikirkossa hautausmaan vieressä (Koivukatu
21)

Huom.! Kesäohjelma 2006 Pyhän Marian seurakunnassa 3.631.8.2006:
la 18.00 aattomessu
su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, 18.00 iltamessu
ke 7.30 aamumessu; ti, to, pe 18.00
iltamessu
rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00 tai
sopimuksen mukaan
TURKU
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
6.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
9.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
12.5. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10:30
päämessu, ensikommuunio, 18.30 Mass
in English
16.5. ti 19.00 informaatiokurssi
20.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
25.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai: 10.30 juhlamessu
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30
piispanmessu, vahvistuksen sakramentti,
18.30 Mass in English
4.6. su helluntai: 10.30 juhlamessu, 18.30
Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Pori 12.5. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
Ahvenanmaa 20.5. la 10.00 messu

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusukkopiirin ruusukkorukous, 10.30 päämessu + Loreton litania
8.5. Ei messua! (SCJ pappien kokous)
12.5. pe mahdollisesti messu Kiteellä klo
17.00 (aika tai päivä voi muuttua), 19.00
valmistus ensikommuuniota varten ja katumushartaus
13.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa (ensikommuunio), 16.00 messu Varkaudessa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30
päämessu + Loreton litania, 16.00 messu
Mikkelissä
18.5. to 14.00 Seniorien kokous
20.5. la lauantaikurssi: 9.00-16.00 ekumeeninen kirkkovaellus Uuraisilla, n. klo
12 pyhä messu (luonnossa)
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30
päämessu (ensikommuunio)
25.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 10.30
päämessu
27.5. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
4.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu, kesäleiri Jyväskylässä alkaa (5-14
vuotiaille lapsille 4.6.-11.6.)
----------------- Diaspora ----------------Kitee (Ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 12.5. pe
(tarkista seurakunnasta)
Joensuu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32): 13.5. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu
Varkaus (Ort. kirkko Taipaleentie 26): 13.5.
la 16.00 messu
Mikkeli (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 14.5. su 16.00 messu
Savonlinna (Ort. rukoushuone, Erkonkatu
11): la 27.5. klo 9.45 uskonnonopetus,
11.00 messu
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-Sali, Snellmaninkatu 8): su 28.5. klo 16.00 messu
Lasten uskonnonopetus: la 13.5. klo 9.45
Joensuussa, la 27.5. klo 9.45 Savonlinnassa, lauantaikurssi Jyväskylässä la 20.5.
klo 9.00 (ekumeeninen vaellus)
Seniorit: to 18.5. klo 14.00 kokous

Kalenteri
VIA UURAIS
Lauantaikurssin päivänä on kirkkovaellus. Tervetuloa nuoret ja aikuiset!
Ekumeeninen pyhiinvaellus-ristisaatto lähtee Kokkolammen leirikeskuksesta, Höytiän kylän Kangastieltä,
jonne on opasteet. Vaellusta n. 10
km halki kauniiden maisemien.
Vaelluksen aikana on messu. Lisää
tietoa internetsivulta: www.evl.fi/
srk/uurainen

TAPAHTUMIA

Seurakuntajuhla 28.5.
Autuaan Ursulan seurakunta perustettiin Autuaan Ursulan muistopäivänä 1991. Vietämme juhlaa
iloisin mielin. Perustamisjuhlaan liittyy jo perinteisesti ensikommuuniojuhla. Samalla vietämme isä Stanislawin papiksi vihkimisen 30-vuotisjuhlaa. Tervetuloa kaikki! Toivomme,
kuten aina juhlissamme, että toisitte
tarjottavaa kahvipöytään.

TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta

OULU

6.5. la 10.30 ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30
päämessu, lasten ensikommuunio, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
13.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 opetus vahvistettaville
nuorille, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
19.5. pe 16.30 vahvistettavien nuorten parannuksen sakramentti, 18.00 iltamessu
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30
piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä):
10.30 juhlamessu
28.5. su 10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
4.6. su helluntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): su
7.5. klo 15.00, su 4.6 klo 15.00
Kurikka (Pyydä osoite kirkkoherralta): la
6.5 klo 18.30, la 20.5 klo 18.30, la 3.6
klo 18.30
Lapua (Pyydä osoite kirkkoherralta): la 6.5
klo 9.00, la 20.5 klo 9.00, la 3.6 klo 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): la 6.5 klo 12.00,
la 20.5 klo 12.00, la 3.6 klo 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): la 6.5 klo 16.00, la
20.5 klo 16.00, la 3.6 klo 16.00

KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
5.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00
adoraatio ja Jeesuksen Pyhän Sydämen
messu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00
messu
11.5. to 18.00 iltamessu
13.5. la 13.00 perhemessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00
messu
18.5. to 18.00 iltamessu
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00
messu
25.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai: 11.00 messu
28.5. su pyhä Ursula, juhlapyhä: 11.00
messu ja ensikommuunio
31.5. ke Neitsyt Marian käynti Elisabetin
luona: 18.00 juhlamessu
1.6. to 18.00 iltamessu
2.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00
adoraatio ja Jeesuksen Pyhän Sydämen
messu
4.6. su helluntai: 11.00 juhlamessu
----------------- Diaspora ----------------Lahti: la 6.5. uskonnonopetus klo 14-16,
messu klo 16.00 (Ort. kirkon tiloissa)
Kouvola: la 13.5. uskonnonopetus klo 1113, messu klo 13.00

6.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
13.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
19.5. pe 17.00 adoraatio
20.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
25.5. to helatorstai, Herran taivaaseen
astuminen (velvoittava juhlapyhä): 11.00
päämessu
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa
2.6. pe 17.00 adoraatio
3.6. la 11.00 retretti vahvistuksen sakramenttiin valmistautuville
4.6. su helluntaisunnuntai: 11.00 päämessu
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: 7.5. ja 21.5. su 17.00
Raahessa: 28.5. su 17.00
Rovaniemellä: 14.5. su 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. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi.
Messut sunnuntaisin klo 10.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu
on klo 7.30.

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

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

Academicum Catholicum
Toukokuussa teemme retken yhdessä P.
Henrikin Seuran ja Teresa ry:n kanssa,
katso Fides5/2006./I Maj gör vi en utflykt
med St. Henriks sällskap och Teresa rf, se
Fides 5/2006.
26.-27.8. 70-vuotisjuhla Töölön Torpassa:
juhlaseminaari, käynti W. von Christiersonin haudalla, illallinen ja sunnuntaina juhlamessu p. Henrikin katedraalissa. Tarkempi
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin/70-års
jubileum i Töölön Torppa: Festseminarium, besök vid W. von Christiersons grav,
middag och på söndagen högmässa i St.
Henriks katedral. Programmet publiceras
senare. > Katso/se s. 13.

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: 16 and 30

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

Kirjallisuuspiiri
pitää kevätkauden viimeisen istuntonsa
torstaina 11.5 klo 18.30 Studium Catholicumissa.Illan aiheena Helena Wiren Renkaita. Osoite entinen Ritarikatu 3b A, 3. krs.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto.
Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviikko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen
alussa on liturgisen vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta päättyy
rukouksiin.

Rakkauden lähetyssisaret
Uusi osoite 1.5. alkaen
Vironkatu 6 A 12
00170 HELSINKI

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka
kuukauden 3. tiistai. Ilta alkaa messun vietolla P. Marian kirkossa klo 18.00. Varsinainen kokous alkaa klo 18.30.
OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2006
20.3. ma Maanantaiklubin ja teresojen yhteinen ilta Huom. poikkeuksellinen päivä
ja aika! Aloitamme messulla klo 16.30 ja
ohjelmailta alkaa noin klo 17.00. Esitelmäilta: Psykoterapeutti & tutkija Florence
Schmitt kertoo aiheenaan ”Oman suvun
historian merkitys elämän kulussa”, keskustelua.
25.3. la Kirpputorin pystytys klo 13–17. P.
Marian seurakuntasalissa.
26.3. su Kirpputorimyyjäiset päämessun
jälkeen klo 11.15 – 14.00.
18.4. ti Esitelmäilta: Luontaisterapeutti
Raija Volk kertoo miten logoterapia voi
auttaa ihmistä elämän kriiseissä, keskustelua. Logoterapia on tarkoituskeskeistä
psykoterapiaa, joka houkuttelee ihmistä
löytämään elämästään kantavia arvoja,
tarkistamaan asenteitaan ja tarvittaessa
muuttamaan niitä. Sen perustajan Viktor
E. Franklin syntymästä tuli viime vuonna
kuluneeksi 100 vuotta.
9.5. ti Kevätjuhlat
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä,
joiden tuotosta luovutamme kirkkoherrojen
annettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme
nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös
tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja
keskusteluillat muodostavat laajan osan
toiminnastamme.

Ke 10.5. Tuulikki Tuuri: Päivittäiset mietiskelyt Wilfrid Stinissenin opastamina
Ma 22.5. EUFRA 2006 rukous- ja paastopäivä, jota vietämme kukin omassa seurakunnassamme osallistumalla mahdollisuuksiemme mukaan messuun ja mietiskelemällä EUFRA 2006:n messutekstejä
Seuraava kokouksemme on syyskuun
puolivälin tienoilla
Kesällä tapahtuu:
1.-2.7. Kökarin seurakunnan järjestämä
Franciscus-juhla. Kysy Ålandsresorista
2.-17.7. EUFRA 2006 -viikot Saksassa
Bischof-Benno-Hausissa, Bautzen-Schmochtitzsissa (kuuluu Dresden-Meissenin hiippakuntaan)

Pyhän Henrikin seura
Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet
meitä kuluneen vuoden aikana toiminnassamme.
Kesäkuukausina emme järjestä kirkkokahveja sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin iltamessun jälkeen.
St. Henry’s Society
We thank everybody, who has helped us
in our activity.
In summer we have no church-coffee on
Sundays, but on the Wednesday evenings
after the mass.

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.

Seniorit
Kevätkauden viimeinen messu ja
kokoontunut tiistaina 16.5. kello
14.00.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
2.6.-6.8. on toimitettava viimeistään
19.5. mieluiten sähköpostitse osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Artikkeleita

Pyhän Pietarin basilika 500 vuotta

”Veronikan pylväs” on rakennettu uuden Pietarinkirkon ensimmäisen kiven päälle.

Huhtikuun 18. päivänä 1506
laskettiin peruskivi uuteen
basilikaan, jonka rakentamista vanhan Pietarinkirkon
paikalle ensin paavi Nicolaus
V ja sitten paavi Julius II piti
tärkeänä. Kirkko oli silloin
huonossa kunnossa ja siinä
oli ollut tuhoisa tulipalo. Uusi
Pietarinkirkko täyttää nyt 500
vuotta. Rakennussuunnitelman toteuttamisesta käytiin
sitkeitä riitoja arkkitehti Bramanten ja hänen kilpailijansa
Michelangelon välillä. Julius II
ei tahtonut vain suurta ja merkittävää kirkkoa. Hän tahtoi
myös näyttää, että uusi Pietarinkirkko oli ylempänä kuin
Pantheon ja Capitolium, eli
että kirkko olisi mahtavampi
kuin antiikin Rooma. Ja ihmisten piti tulla juuri Vatikaanikukkulalle, sillä juuri siellä
oli apostoli Pietarin hauta,
kun hän oli kuollut marttyyrikuoleman joko kesäkuun 26.
päivänä vuonna 67 eräässä keisari Neron toimeen panemassa kristittyjen vainossa tai 13.
lokakuuta vuonna 64, jota arkeologi Margherita Guarducci
pitää luultavampana. Hän on
tehnyt kiinnostavia tutkimuk10 – Fides 6/2006

sia Pietarin haudalla.
Kun keisari Konstantinus
vuonna 326 rakennutti ensimmäisen Pietarinkirkon,
hän valitsi paikaksi Neron
kilpajuoksuareenan. Eikä hän
perääntynyt edes sen tosiasian
edessä, että paikalla oli myös
vanhoja hautoja, mikä taas
oli vastoin roomalaista tapaa.
Mutta hänellä oli vahva syy
valinnalleen, sillä hän oli vakuuttunut siitä, että paikalla
oli myös Pietarin hauta.
Arkkipiispa Angelo Comastri, joka on “Fabbrica San
Pietron” johtaja ja vastaa kaikista uudelleen arvioinneista
ja rakennustöistä Pietarinkirkossa, on esittänyt kysymyksen, miksi juuri Rooma
oli niin tärkeä molemmille
apostoleille, Pietarille ja Paavalille. He joutuivat tekemään
pitkän ja vaivalloisen matkan
päästäkseen sinne. Ja siellä he
molemmat kärsivät traagisesti
marttyyrikuoleman.
Vastaus löytyy Apostolien
tekojen 23. luvusta, sen 11.
jakeesta, joka kertoo kuinka
Paavali oli vangittuna Jerusalemissa. Herra oli yöllä ilmestynyt hänelle ja sanonut: “Pysy

rohkeana. Sinä olet todistanut
minusta täällä Jerusalemissa,
ja samalla tavoin sinun on todistettava myös Roomassa.”
On luultavaa, että Herra
sanoi saman myös Pietarille,
vaikka me emme löydä sille
vahvistusta Raamatusta. Sanoillaan Herra osoitti, että
Roomalla oli erityinen sija pelastusristoriassa.
Sen että aikaa myöden tultiin yhä vakuuttuneemmiksi
siitä, että Pietarin luut lepäsivät Pietarinkirkon alla, osoittavat ne alttarit, joita aikojen
kuluessa on pyhitetty tälle paikalle. Yhden pystytti Gregorius Suuri 600-luvulla, yhden
paavi Callistus vuonna 1123
ja yhden Clemens VII vuonna 1594. Mutta todellinen
todistus siitä, että Pietari on
haudattu sinne, saatiin, kun
paavi Pius XII aloitti sarjan
kaivauksia Pietarinkirkon alla.
Mitä pidemmälle työt edistyivät Michelangelon kupolin
alla, sitä enemmän kaivajat
huomasivat kristittyjen hautojen lisääntyvän ja ei-kristittyjen
vähenevän. Ja kun Margherita Guarducci 60-luvulla löysi
juuri sillä paikalla muurista

piirtokirjoituksen, jossa luki:
“Petr(os) eni”, mikä tarkoittaa:
“Pietari on tässä”, saatiin vahva todistus siitä, että Pietarin
hauta todella on siellä.
Kun vuonna 1506 peruskivi oli laskettu, sijoitettiin
yksi Berninin pylväistä juuri
peruskiven päälle. Kyse on
siitä pylväästä, jota kutsutaan
Veronikan pylvääksi. Sen sisällä säilytettiin ns. Veronikan
hikiliinaa, jossa on Kristuksen
kasvojen kuva ja joka kansanuskon mukaan on peräisin
Kristuksen vaelluksesta Golgatalle. Mutta eräiden historian tapahtumien vuoksi, mm.
6. toukokuuta 1527 tapahtunen Rooman valtauksen tähden, hikiliina siirrettiin salaa
pieneen Manoppellon kirkkoon Abbruzzeille, missä sen
voi nykyään nähdä alttarin
takana. Siirto tehtiin salaa ja
Pietarinkirkossa näytettiin
teetettyä kopiota. Ei näet haluttu, että Pietarinkirkkoon
tulevat pyhiinvaeltajat olisivat
pettyneet ja jättäneet tulematta Roomaan. Heidän almunsa
olivat erityisen välttämättömiä
kirkon rakentamisen edistymiseksi. Kirkko valmistui vasta
vuonna 1667 ja siihen saakka
näytettiin väärää hikiliinaa.
Mutta yhdessä pylväässä
säilytetään edelleen reliikkejä, jotka Konstantinuksen äiti
Helena toi mukanaan Pyhältä maalta. Kyseessä ovat Kristuksen ristin palat sekä sen
keihään kärki, jonka sotilas
nimeltä Longinus oli iskenyt
Kristuksen kylkeen nähdäkseen, oliko hän jo kuollut.
Longinuksen mukaan on myös
nimitetty yksi Pietarin haudan
ympärillä olevista pylväistä
Yksi pylväistä on omistettu
apostoli Andreakselle, mutta
hänen päänsä, jota muinoin
säilytettiin pylväässä, paavi Paa-

vali VI luovutti 23. kesäkuuta
1964 ortodoksiselle Patrasson
piispalle.
Kardinaali Francesco Marchisano, Pietarinkirkon arkkipappi, korostaa historiallista
arvoa sille, että kirkko sijaitsee
juuri Pietarin haudan päällä. Ja
nykyinen basilika jatkaa samaa
uskonnollista traditiota, vaikka se on suurempi kooltaan ja
taiteelliselta merkitykseltään.
Kardinaali Comastri lisää:
Nykyään Pietarinkirkko ei ole
vain kaikkien katolilaisten
kirkko, vaan se kuuluu koko
ihmiskunnalle, koska Rooman paavin opetus on kaikille
yhteinen moraalinen viitekehys. Meidän sielunhoidollinen
tehtävämme on saada kaikki
ymmärtämään, että tämä on
pyhä paikka, jossa taide ei ole
pääasia vaan taide nousee esiin
tarpeesta julistaa uskoa..
Vatikaanissa säilytetään
kirjettä, jonka paavi Julius II
kirjoitti Englannin kuninkaalle Henrikille ja joka kuuluu
suunnilleen seuraavasti: “Tänään pääsiäisviikon lauantaina (in albis) ja 18. päivänä tätä
kuuta me menimme kulkueena paikalle, johon laskimme
Pietarin basilikan peruskiven.
Olimme siunanneet sen kiven
ristinmerkillä omin käsin ja
laskimme sen paikalleen toivoen, että Herra meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus antaa
meille voimaa, niin että sen,
minkä me olemme aloittaneet,
voisimme saattaa päätökseen
Jumalan kunniaksi.”
Me tiedämme kokemuksesta, että paavi Julius oli liian
optimistinen. Pietarinkirkko
ei valmistunut ennen kuin
seuraavan vuosisadan lopussa.
On olemassa sananlasku, jonka mukaan jokin, mikä ottaa
oikein kauan aikaa, on kuin
Pietarinkirkon rakentamista.
KATT/RV

Pietarinkirkon alta kaivauksissa löytynyt piirtokirjoitus: Pet(ros)
eni — Pietari on tässä.

Artikkeleita
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Kan Europa andas
med en lunga?
Påven Johannes Paulus II citerade ofta i tal och skrift metaforen att kristendomen bör
andas med båda lungorna,
både den östra och den västra.
Detta har blivit en godkänd
bild för det eftersträvade samarbetet mellan den katolska
och den ortodoxa kyrkan.
I en artikel i pressbyrån
KNA i februari kommenterar
den ryskortodoxa biskopen
Hilarion av Wien och Österrike denna metafor ur ortodoxt
perspektiv. Biskop Hilarion
representerade moskvapatriarkatet vid den ortodox-katolska
kommissionens möte år 2000 i
Baltimore i USA.
Redan samma dag påven
Benedikt XVI blev insatt sitt
ämbete uttryckte biskop Hilarion i en intervju sina förväntningar på honom. Han
underströk dels att man i den
ortodoxa kyrkan såg positivt
på Benedikt och dels sin egen
uppfattning att den ortodoxa
och den katolska kyrkan har
en gemensam uppgift i kampen mot det som Benedikt vid
Johannes Paulus begravning
kallade ”relativismens diktatur”, d.v.s. tidsandans undergrävande av fundamentala religiösa och moraliska värden.
Han påpekade att den ortodoxa och den katolska kyrkan
har ett likartat verksamhetsprogram i kampen mot abort,

enkönade äktenskap, eutanasi
m.m. Enligt hans uppfattning
står också de båda kyrkornas
sociallära och etik ytterst nära
varandra.
Biskop Hilarion anser
att Europa vore den bästa
startpunkten för en sådan
gemensam insats. Det är den
världsdel där de båda kyrkornas medlemsantal står närmast varandra: ca 280 millioner katoliker och ca 210
millioner ortodoxa. Samtidigt
är det den världsdel där utmaningarna är störst på grund
av en mycket framskriden avkristning, en demografisk kris
med allt mindre födelsetal och
en upplösning av traditionella
kristna värden. Avkristningen
i Europa har skett så snabbt
att de två kyrkornas insats bör
startas med det snaraste så att
inte världsdelen mister sin urgamla kristna identitet.
Hilarion hoppas att Benedikts pontifikat kommer att
kännetecknas av ett genombrott i förbindelserna mellan
den katolska och den ryskortodoxa kyrkan och att det skall
bli möjligt att få stånd ett möte
mellan påven Benedikt i Rom
och patriarken Alexej II i Moskva.
Samma dag Benedikt blev
insatt i sitt ämbete träffade han
metropoliten Kirill av Smolensk och Kaliningrad, som

Kansaan päin?

var i Rom som representant för
Moskvapatriarkatet. De kom
då överens om att återuppta
den dialog som startades 1980
med grundandet av den internationella katolsk-ortodoxa
kommissionen. Kommissionens verksamhet hade sedan
år 2000 legat nere, främst på
grund av den ortodoxa kyrkans beskyllningar mot den
katolska om aggressiv mission
på ortodoxt territorium. Dessa beskyllningar har patriark
Alexej nyligen igen upprepat.
Han har också avvisat tanken
på ett möte med påven, emedan han anser att en gemensam bild skulle tyda på att alla
problem vore övervunna. Det
finns många konkreta problem
mellan Rom och Moskva bl.a.
de unierade kyrkorna i Ukraina, som sedan 1500-talet med
blbehållen ortodox liturgi har
hört och påtagligt vill höra under Rom. Men man kan nog
inte undgå ett intryck av att
patriarken andligt sett ännu lever i det förrevolutionära Ryssland där den ortodoxa kyrkan
praktiskt taget hade ensamrätt
till alla kristna själar i landet.
Märta Aminoff
Artikeln bygger på en artikel i
KO nr 7/06
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Roomassa ilmestyi suuren julkisuuden saattelemana pian pääsiäisen jälkeen saksalaisen, Lontoon oratorioon kuuluvan isä
Uwe Michael Langin pieni kirja liturgisesta suunnasta. Kirjan
alkuperäinen titteli „Conversi ad Dominum“ on peräisin pyhältä Augustinukselta. Sen tarkoitus ei ole jatkaa tai synnyttää
liturgista taistelua vaan tarkastella papin asennon liturgista
suuntaa lähinnä teologisesti ja historiallisesti. Julkistamistilaisuudessa yksi puhujista oli liturgiakongregaation uusi
sihteeri, arkkipiispa Malcolm Ranjith, mikä osoittaa kirjan ja
sen teeman merkittävyyttä myös Vatikaanissa, mutta ei siinä
kaikki – ja juuri tämä on mielenkiintoista: kirjan esipuheen
on aikoinaan vuonna 2003 kirjoittanut itse kardinaali Ratzinger. Tässä Ratzingerin, nykyisen paavin, ajatuksia:
”Vatikaanin II kirkolliskokouksen liturgiauudistuksen näkyvimpinä muutoksina tavalliselle kirkossakävijälle näyttäytyvät
latinan kielen häviäminen sekä alttarien kääntäminen kansaan päin. Kuitenkin se, joka itse lukee kirkolliskokouksen
tekstejä, joutuu ihmetellen toteamaan, ettei kumpaakaan
muutosta ole tässä muodossa konsiilin päätöksissä. Totta,
kansankielelle piti antaa kirkolliskokouksen jälkeen enemmän tilaa, erityisesti sanan jumalanpalveluksessa, mutta tätä
kohtaa edeltävä pääsääntö konsiilin tekstissä kuuluu näin:
‘Latinan kielen käyttö tulee säilyttää latinalaisissa riituksissa,
paitsi jos on olemassa erivapaus’ (SC 36,1). Alttarien kääntämisestä kansan puoleen ei konsiilin teksteissä puhuta; se
mainitaan vasta kirkolliskokouksen jälkeisissä ohjeissa, joista
tärkein on kohta 262 vuonna 1969 julkaistun Roomalaisen
messukirjan yleisessä johdannossa. Siinä sanotaan näin: ‘Pääalttari tulee rakentaa niin, että se on irti seinästä, jotta sen
ympäri voidaan kulkea ja sen ääressä voidaan viettää messua
kansaan päin kääntyneenä (versus populum).’ Messukirjan
vuonna 2002 julkaistussa uusintapainoksessa tämä teksti on
pysynyt muuttumattomana, tosin sen loppuun on lisätty seuraava lause: ‘Näin pitäisi olla aina, kun se on mahdollista.’
Monet pitivät tätä vuoden 1969 tekstin tiukennuksena siinä
mielessä, että nyt olisi olemassa yleinen velvoite, että alttarit
‘aina kun se on mahdollista’ pitäisi rakentaa kansaan päin
käännetyiksi. Asiasta vastaava liturgiakongregaatio kuitenkin
jo 25.9.2000 [johdanto oli silloin jo ilmestynyt] ei hyväksynyt tällaista tulkintaa ja selitti, että alkukielen sana ‘expedit’
(pitäisi olla) ei merkitse minkäänlaista velvoittavuutta, vaan
suositusta. Kongregaatio lisäsi vielä, että fyysinen asento on
erotettava hengellisestä: silloinkin, kun pappi viettää ‘versus
populum’, tulee hänen hengellisen asentonsa aina olla ‘versus Deum per Iesum Christum’ (kohti Jumalaa Jeesuksen
Kristuksen kautta). Riitit, merkit, symbolit ja sanat eivät koskaan voi tuoda täysin ilmi pelastuksen salaisuuden sisäistä
kulkua. Siksi on syytä välttää yksipuolisia ja absolutisoivia
asenteita.”
Kardinaali Ratzinger jatkaa vielä: ”Tämä on tärkeä selvennys,
koska se tuo esiin ulkoisten symbolisten muotojen relatiivisuuden ja asettuu siten vastustamaan niitä fanaattisia piirteitä, jotka viimeisten 40 vuoden aikana eivät ole olleet aivan
harvinaisia liturgiaan liittyvissä taisteluissa. Samalla kirkastuu
ulkoisissa muodoissa aina epätäydelliseksi jäävän liturgisen
tapahtuman sisäinen suuntautuminen, joka on sama papille
ja kansalle: Herraa kohti – Isää kohti Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.”
Marcus
Uwe Michael Lang: Conversi ad Dominum. Zu Geschichte und
Theologie der christlichen Gebetsrichtung. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 2003.
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Artikkeleita
Juudaksia, da vincejä ja mitä niitä nyt onkaan:

Usko koetuksella?
Viime aikoina lehdistössä ja kirjakaupoissa on tarjottu sensaationälkäisille kuluttajille paljon kiinnostavaa. Dan Brownin pitkälti
täysin fiktiivinen kirja Da Vinci -koodi keräsi ja kerää edelleen valtavia lukijamääriä. Sen elokuvaversion ensi-ilta on vain parin viikon
päässä. Luultavaa onkin, että fakta ja fiktio menevät jälleen sekaisin monien katsojien mielessä. Pääsiäisen alla julkaistiin myös ns.
Juudaksen evankeliumin käännös; sen markkinoinnista ei puuttunut sensaatiohakuisuutta. Kristinusko olisi sen tunnustaessaan
tullut aivan toisenlaiseksi, sanottiin. Totta toinen puoli: ainakin siitä olisi Juudaksen evankeliumin avulla tullut gnostilainen – harhaoppinen. Kaiken pohjimmaisena on Popetown, piirretty sarja, jossa paavi ja Vatikaani asetetaan naurunalaiseksi. Kirkko on tavalla
tai toisella joutunut puuttumaan jokaiseen näistä tapauksista.
Da Vinci -koodi
Pisimpään tapetilla on ollut Da Vinci -koodi. Kirjan ja
aivan pian ilmestyvän elokuvan fiktiiviseen sisältöön on
sekoitettu vain nimeksi faktaa. Se tekee juonesta tieten-

Da Vinci -koodi on julkaistu
useina eri painoksina kymmenillä eri kielillä. Sen vaikutukset ihmisten käsityksiin katolisuudesta voivat
olla huolestuttavia.

Lastenkerho
4–6 -vuotiaille
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta,
lastentarhan tilat,
Puistokatu 1a.

kin läheisemmän ja siten vaikuttavamman. Teoksesta on
aivan viime aikoina lausunut
mielipiteensä mm. uskonopin
kongregaation sihteeri, arkkipiispa Angelo Amato SDB.
Huhtikuun lopulla hän suositteli ihmisiä boikotoimaan
kyseistä elokuvaa, joka on
”täynnä pahan puhumista,
loukkauksia sekä historiallisia
ja teologisia virheitä”.
Arkkipiispan mukaan suuret katolisuuteen ja sen instituutioihin ja ilmiöihin liittyvät virheet ovat sellaisia, joita
muiden uskontojen piirissä ei
edes hyväksyttäisi. Hän sanoi,
että kristittyjen tulisi olla paljon aktiivisempia vastatakseen
”vihaan ja loukkauksiin”.
Toisaalta arkkipiispa muistutti, että on osittain kristittyjen oman kulttuurisen köyhyyden syytä, että Da Vinci koodin kaltainen teos saa niin
suuren menestyksen.
Tämän päivän maailmassa,
arkkipiispa Amato huomautti,
evankeliumin julistaminen aiheuttaa joissakin maissa jopa
suoranaisia vainoja ja johtaa
vähintäänkin ”nihilismin,
relativismin ja bioteknologisen kulttuurin” vihanpidon
kohteeksi. Hän oli huolissaan
myös tiedotusvälineiden vaikutuksesta ”ihmisten, tapahtumien ja historia” manipuloimisessa.

14.5.06 su klo 10.30
Tervetuloa!

TERESAT KIITTÄVÄT
kaikkia keväisen kirpputorin tekijöitä, lahjoittajia ja asiakkaita. Teresa ry:n johtokunta jakaa tuloksesta avustuksia lasten
ja nuorten kesäleireille sekä maanantaiklubille.
Kiitos, että autatte meitä auttamaan!
Teresa ry
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Juudaksen
liumi

evanke-

Yhtä ongelmallisena voi
pitää äskettäin julkisuuteen
päätynyttä Juudaksen evankeliumia. Paavillisen talouden
saarnaaja, isä Raniero Cantalamessa OFMCap kertoi näkemyksensä kyseisestä tekstistä
ja sen esittämisestä mediassa
pitkäperjantain saarnassaan
Pietarinkirkossa.
Cantalamessan mielestä on
ongelmallista, että Jeesuksen
elämän ”pseudo-historiat” saavat nykyään niin paljon tilaa
julkisuudessa. Niiden keskeinen ongelma hänen mukaansa on, että ne hyväksyvät apo-

Isä Raniero Cantalamessa
OFMCap

kryfiset (katolisen Raamatun
ulkopuoliset) kirjoitukset 2. ja
3. vuosisadalta sellaisenaan,
vaikka ne ovatkin täysin evankeliumin todistuksen vastaisia.
Fransiskaanin mukaan on aivan uskomatonta, että näiden
tekstien ideoita tänään ihaillaan ja vielä väitetään, että
kirkko on pyrkinyt niitä piilottelemaan.
”Me emme voi hyväksyä
tilannetta, jossa uskovien hiljaisuus tulkitaan nolouden
merkkinä ja jossa miljoonien
ihmisten hyväntahtoisuus (ehkäpä tyhmyys) joutuu median
manipuloimaksi.”

Popetown
Popetown on Saksassa tietyllä musiikkikanavalla näinä
päivinä esille pääsevä yhdeksänosainen piirretty pilailusarja, jonka motiviina ei ennakkotiedoista päätellen ole
muu kuin Vatikaanin tapojen
naurunalaiseksi tekeminen.
Saksassa sarjaa vastaan on syntynyt kansanliikkeitä ja maan
piispainkokous on lausunut
julkisesti vastustanut jo sarjan
banaalia, pyhälle viikolle sattunutta ennakkomainosta, jossa
orjantappurakruunu päässään
Jeesuksen kaltainen hahmo
katsoo televisiota. Piispainkokouksen mielestä sarjan
mainos ”loukkasi ja teki naurunalaiseksi kristillisen uskon
keskeisiä piirteitä”.
Myös Saksan politiikassa
sarja on herättänyt arvostelua.
Saksan kristillis-sosiaalinen
unioni (CSU) ilmoitti tekevänsä sarjasta kantelun kristillisen
uskon pilkasta.
Popetown-sarja on peräisin Englannista. Siellä sitä ei
kuitenkaan koskaan esitetty
laajan vastustuksen takia kansalaisten keskuudessa.

jopa kielteisellä tavalla ole vähintäänkin epäeettistä – onko
se sitten jotakin sellaista, joka
pitäisi jopa kieltää, on vain kysymyksen ensimmäisen osan
syventämistä.
Kristinuskon ja sen positiivistenkin ilmiöiden esittäminen totuudenmukaisesti
näyttää olevan median ja
markkinoiden valtapiirissä varsin vaikeaa. Kirkon ja
kaikkien kristittyjen onkin
hyvä syventää käsitystään siitä, mikä uskossamme on niin
luovuttamatonta ja arvokasta,
ettei sen kustannuksella voi suvaita kaikkea. Ei liene tavoitteena se, että ammennamme
uskoomme elementtejä sieltä,
missä siihen suhtaudutaan
pilkallisesti tai missä siitä esitetään ratkaisevasti virheellistä
tietoa. Ei se totuuden tavoittelussa tee hyvää tietysti kenellekään vilpittömälle ihmiselle.
Marko Tervaportti

Lopuksi
Edellä mainittujen kaltaiset tapaukset osoittavat pari
seikkaa, jotka ansaitsevat huomiota: Yksi on se, että sekä
kirjallisuudessa itsessään että
laajemminkin painetun sanan
eri muodoissa taru ja totuus sekoittuvat toisiinsa. Viimeistään
Da Vinci -kirjan myötä lienee
käynyt selväksi, ettei suuri yleisö osaa aina tehdä eroa näiden
kahden välillä. Siksi on asiallista ja suorastaan välttämätöntä
pyrkiä tarjoamaan oikeaa tietoa esiintyvistä asioista. Toisaalta voidaan kysyä, eikö todellisten nimien tai hahmojen
käyttäminen näille vieraalla ja

Popetown-vastainen liike
Saksassa on viime tietojen
mukaan saanut lähetysyhtiön empimään koko sarjan
lähettämistä. Ensimmäinen
jakso on kuitenkin määrä
lähettää 3.5.

Artikkeleita
Påven till jesuiterna:

Lydnad och dialog
Påven uppmanade den 22
april jesuiterna att vara lojala
mot kyrkan och att föra dialog
med vår tids kultur.
I slutet av en mässa i Peterskyrkan på lördagsförmiddagen sade Benedikt XVI till
jesuiterna att efterlikna sin
grundare Ignatius av Loyola,
som inte skilde på kärlek till
Gud och kärlek till kyrkan.
Mässan firades av statssekreterare kardinal Angelo Sodano
med anledning av flera olika
jubileer för tre viktiga gestalter
bland de första jesuiterna på
1500-talet: ordensgrundaren
Ignatius av Loyola, och hans
vänner Franciscus Xavier och
Pierre Favre.
“Ignatius var en man med
ett djupt böneliv, vars mittpunkt och höjdpunkt var det
dagliga firandet av eukaristin”,
sade påven. “Just för att han
var en Gudsman var Ignatius
också en trogen kyrkans tjäna-

re, för i den såg och vördade
han Herrens brud och de kristnas mor.”
“Av längtan efter att tjäna
kyrkan så bra och effektivt
som möjligt uppstod det särskilda lydnadslöftet till påven,
som han själv beskrev som
‘vår princip och huvudsakliga
grundval’.
Påven uppmanade jesuiterna att låta ”denna kyrkliga karaktär fortsätta vara nävarande
hos era personer och hos era
aktiviteter.”
Bland jesuiternas viktigaste verksamhetsfält nämnde
Benedikt XVI teologi, filosofi,
dialog med den moderna kulturen och ungdomars religiösa
och kulturella fostran.
År 2006 har det gått 450
år sedan Ignatius död och 500
år sedan Franciscus Xavier och
Pierre Fabre föddes.
Den 22 april är det datum
då dessa tre helgon och andra

Den helige Pierre Fabre

ursprungliga medlemmar av
jesuitorden avlade sina löften
i Rom.
Utöver de tre vanliga ordenslöftena om fattigdom,
kyskhet och lydnad avger jesuiter ett fjärde löfte om att lyda
påven. Detta särskilda band
till påven har lett till att påven

70-vuotisjuhla
La 26.8 2006

sänt jesuiter på svåra missionsuppdrag, men också till att de
fått särskilda uppdrag i Rom,
som Gregorianauniversitetet,
Påvliga bibelinstitutet, Vatikanradion och tidskriften Civiltà Cattolica. I samband med
årets olika jesuitjubileer har
påven gett jesuiterna stor uppmärksamhet. Redan den 17
februari tog han emot redaktionen för Civiltà Cattolica,
och den 3 mars besökte han
Vatikanradion. Dessutom utnämnde han jesuiten och förre rektorn för bibelinstitutet
Albert Vanhoye till kardinal
den 24 mars.
Jesuiterna har blivit betydligt färre de senaste 40 åren.
Den 1 januari 2006 hade jesuitorden 19.564 medlemmar,
vilket var 286 mindre än ett
år tidigare. Årets drygt 19000
jesuiter kan jämföras med de
36038 jesuiter som fanns år
1966. Trots denna nedgång

Den helige Franciscus Xavier

driver jesuiterna över 500 skolor, över 120 universitet, omkring 55 seminarier och en rad
projekt för social rättvisa och
flyktinghjälp.
KATT/RV

70-årsjubileum
Lö 26.8 2006

14.00

Juhlaseminaari Töölöntorpassa, Rajasaarenpenger 8, Hki
Seminaarin avaus, Caterina Stenius, pj
- 14.15 Dr. Philip Geister SJ, (Newman instituutin johtaja, Uppsala): Benedict
XVI, a Theologian on St. Peters Throne
- 14.45 Dr. Michael Weninger, (EU-komission puheenjohtajan neuvonantaja
vastuunaan vuoropuhelu uskontojen, kirkkojen ja vakaumusten suhteen):
Dialogue with Religions and Churches in the EU
- 15.15 Kahvitauko
- 15.45 Suurlähettiläs Antti Hynninen: Suomen diplomaattisista suhteista
Pyhään istuimeen
- 16.15 Dr. Jan-Peter Paul, (EU:n Kuluttaja- ja terveyspääosaston neuvonantaja):
Den katolska kyrkan och EU- den politiska dimensionen
- 16.45 Keskustelu

14.00

Jubileumsseminarium i Tölö Torp, Råholmsbanken 8, H:fors
Seminariet öppnas, Caterina Stenius, ordförande
- 14.15 Dr. Philip Geister SJ, (Direktor för Newmaninstitutet, Uppsala):
Benedict XVI, a Theologian on St. Peters Throne
- 14.45 Dr. Michael Weninger, (Rådgivare för EU-Komissionens ordförande
med ansvar för dialogen med religioner, kyrkor och samfund): Dialogue with
Religions and Churches in the EU
- 15.15 Kaffe
- 15.45 Ambassadör Antti Hynninen: Suomen diplomaattisista suhteista Pyhään
istuimeen
- 16.15 Dr. Jan-Peter Paul, (Rådgivare för Generaldirektoratet för Hälsa och
konsumentskydd vid EU): Den katolska kyrkan och EU- den politiska
dimensionen
- 16.45 Diskussion

17.30-19.30

Käynti Hietaniemen hautausmaalla Isä Wilfrid von Christiersonin ja prof. Jarl
Gallénin haudoilla (kävelymatka n. 25 + 25 minuuttia)

17.30-19.30

Besök på Sandudds begravningsplats. Uppvaktning vid fader Wilfrid von
Christiersons och prof. Jarl Galléns gravar. (Promenad c. 25 + 25 minuter)

19.30

Illallinen Töölöntorpassa
Vapaata yhdessäoloa

19.30

Supé i Tölö Torp
fri samvaro

Su 27.8.2006
11.00

P. Messu P. Henrikin Katedraalissa, selebranttina Piispa Jósef Wróbel

Sö 27.8.2006
11.00

Mässa i St. Henriks Katedral. Celebrant: Biskop Jósef Wróbel

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu: katso erillinen ilmoitus kesäkuun Fidesissä

Anmälningar och deltagaravgifter: se separat annons i nästa Fides
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Artikkeleita
Deuterokanonisten kirjojen käännöstyö
lähestyy loppuaan
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokouksen
asettama ekumeeninen käännöskomitea on työskennellyt
vuoden 2001 alusta alkaen
tehtävänään kääntää ns. apokryfikirjat eli deuterokanoniset kirjat suomeksi. Nämä
kirjat eivät kuulu luterilaisen
kirkon kanonisiin kirjoihin,
vaikka niitä vielä viime vuosisadalla pidettiinkin hyödyllisinä lukea. Katolisen kirkon ja
ortodoksisen kirkon kannalta
ne ovat kristinuskon historian alusta alkaen olleet osa
kristittyjen pyhiä kirjoja. Nyt
käännettävien kirjojen joukko on valittu maksimaalisen
kattavuuden mukaan eli mukaan on mahdutettu kaikki
ne kirjat, jotka jollekin mukanaolevista kirkkokunnista
ovat ohjeellisia. Näin mukana
ovat myös 3. Makkabilaiskirja
ja Kreikkalainen Esra, jotka
kuuluvat ortodoksisen kirkon
kaanoniin. Näiden lisäksi komitea on halunnut kääntää
myös 4. Makkabilaiskirjan,
koska se aihepiirinsä vuoksi
liittyy läheisesti kolmen muun
Makkabilaiskirjan tematiikkaan. Kolmea viimeksi mainit-

tua kirjaa ei ole aikaisemmin
käännetty suomeksi. Muut
ovat suomeksi luettavissa vuoden 1938 käännöksenä, josta
edelleen on ollut saatavana
Aarne Toivasen toimittama
laitos.
Komiteassa on työskennellyt puheenjohtaja Raija Sollamon lisäksi kolme luterilaisen
kirkon nimeämää edustajaa,
jotka kaikki ovat kreikan kielen ja antiikin juutalaisuuden
asiantuntijoita. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen
kirkko Suomessa ja vapaiden
kristittyjen neuvosto saivat nimetä oman edustajansa komiteaan. Käännöstyö on toteutettu kolmessa vaiheessa. Ensin
kreikan kielen asiantuntija,
joita tähän työhän palkattuina
on ollut kaikkiaan kolme, on
tehnyt ns. raakakäännöksen
selityksineen ja kommentteineen. Sen jälkeen sama kääntäjä yhdessä suomenkielen
asiantuntijan kanssa on muokannut tekstistä komiteaa varten käännösehdotuksen. Tätä
tekstiä komitean istunnoissa
sitten on käsitelty.
Tällä hetkellä käännöstyö
on loppusuoralla. Kokonaan

kääntämättä on enää Kreikkalainen Esra. Työn aikana on
kiinnostuneita lukijoita varten
julkaistu kolme näytejulkaisua:
Kuusi Apokryfikirjaa vuonna
2003, Kaksi Apokryfikirjaa
vuonna 2004 ja Sirakin kirja
vuonna 2005. Lopuista kirjoista ei enää näytejulkaisua tule,
sillä työ on tarkoitus saattaa
loppuun viimeistään vuoden
2006 loppuun mennessä. Luterilaisen kirkon kirkolliskomitean käsikirjavaliokunta tarkastaa käännöksen, pyytää sitä
varten lausuntoja eri tahoilta
ja tekee tarvittaessa muutoksia
käännettyyn tekstiin. Käsikirjavaliokunta antaa käännöksestä lausuntonsa kirkolliskokoukselle, joka tekstin sitten
aikanaan hyväksyy. Tämä viimeinen vaihe kestänee vuoden 2007 loppuun. Vuonna
2008 deuterokanoniset kirjat
toivottavasti ovat virallisesti
käytettävissä.
Talvikki Mattila

Sirakin kirjan käännösehdotus on käännöskomitean viimeinen
näytejulkaisu.

Katekeettisen keskuksen kesäleirit 2006
Leirien yhteisenä teemana tänä kesänä: RAAMATUN ELÄIMET
Stella Maris:
Varhaisnuorten leiri 10 -13v. 4. – 9.6.
Hinnat: 90e, sisarukset 80e ja ei-katoliset 110e.
Monipuolinen leiri sunnuntailounaasta perjantai-iltaan.
Isoset suunnittelevat ohjelmaa ja vauhdittavat leiriläisiä. (leirimajoitus)
Lasten leiri 1 ja 2, 5 - 9v. 11.- 17.- 23.6
Hinnat: 90e/80e/110e viikossa.
Pienten lasten turvallinen ja hauska leiri tutussa ympäristössä.
Toisen viikon sunnuntaina Köyliön pyhiinvaellus bussilla. (leirimajoitus)
Sporttileiri 8 – 13v. 26.6. – 2.7. Huom. korjattu päivämäärä!
Hinnat: 95/85/110
Liikuntapainotteinen, monipuolinen leiri. (leirimajoitus)
Perheleiri 15. – 22.7. Huom. korjattu päivämäärä!
Samaan aikaan on nuorille 14-18-vuotiaille isoskoulutusta. Heidän koulutukseensa kuuluu
teoriaa ja käytännön työharjoittelua, esim. ohjelmoida leirille sopivaa ajanvietettä. Isosten
koulutus ja ylläpito maksetaan, ainoastaan matkat pitää itse kustantaa.
Hinnat: aikuiset 100e , lapset 50e. (perheleirillä yksityismajoitus, isosilla leirimajoitus)
Huom. korjatut hinnat!
Maalausleiri 23. – 30.7. (aikuisille ja lapsille, lapset vain holhoojan kanssa)
Suosittu maalauskurssi ammattitaiteilijan opastuksella, öljy-, akvarelli-, pastelliväreillä.
Hinnat: aikuiset 220e, lapset alle 16v. 150e; ei-katoliset 240e/170e.
(yksityismajoitus). Ilmoittautumiset Maiju Tuomiselle: 040-5661381.
Huom. korjatut hinnat!

Leiri-ilmoittautumiset 7.4. jälkeen (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puh., allergiat ym.)
Katekeettiseen keskukseen: puh. 09-2416095 fax 09-5885157, email katekeesi@catholic.
fi. Kaikki ilmoittautuneet saavat kirjeen ennen leirin alkua, jossa on tarkemmat ohjeet.
Toivomme, että ilmoittautumiset ovat sitovia, vaikkei olekaan mitään ennakkomaksua,
koska paikkoja on rajoitetusti. Maksun saa maksaa paikan päällä. Mikäli perheillä on maksuvaikeuksia, kannattaa ottaa yhteyttä omaan seurakuntaan, myös mahdollisen kuljetuksen
järjestämisessä. Myös lasten leiritoimintaa tuetaan paljon sosiaalitoimiston kautta, mutta
anomus pitää olla hyvissä ajoin.

Jyväskylä:
Lastenleiri 4. – 11.6.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Ursuliinisisarille, puh: 014-614659,
fax: 014-614871, email: katsis@nic.fi

Vapaaehtoisia aikuisia?

Leireille tarvitaan vapaaehtoisia aikuisia, sekä miehiä että naisia ja mummoja
ja vaareja. Mukana olo on aika haastavaa, mutta antoisaa. Nuorisoa on kiitettävästi isoskoulutuksen ansiosta. Tule mukaan, jos tulet toimeen lasten kanssa ja
olet ”tiimityöhön” sovelias. Mikäli voit antaa ajastasi tärkeään lapsi- ja nuorisotyöhön omassa hiippakunnassamme, kysy lisää: Katekeettinen keskus, Maiju
Tuominen, 09-2416095.

Edellisessä lehdessä olleesta tiedosta poiketen Stella Marisin Sporttileiri alkaa juhannusviikonlopun vuoksi päivää myöhemmin eli vasta maanantaina 26.6. klo 17. Leiri päättyy normaalisti sunnuntaina 2.7. ja
kestää siis vuorokauden ilmoitettua vähemmän.
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Lukijoilta
Lukijoilta

Kiitokset
Haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia, jotka rukouksin, lahjoituksin ja juhlan järjestelyissä
auttaen osallistuitte diakoniksi vihkimiseeni 25. maaliskuuta 2006.
Sydämelliset kiitokseni teille kaikille, jotka monin eri tavoin olette mahdollistaneet sen, että
vihkimisjuhlan hengellinen, henkinen ja aineellinen puoli muodostivat kauniin kokonaisuuden.
Erityisesti haluan kiittää pyhän Birgitan seurakuntalaisia uhrautuvasta työpanoksesta.
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia, ketään unohtamatta, kaikesta avusta, jota olen saanut.
Jumala palkitkoon teitä kaikkia runsain mitoin.
Lämpimästi kiittäen,
Diak. Nguyen Toan Tri

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

Thanks

Toimisto on avoinna klo 8-14, Maneesikatu 2a, Kruununhaka,
Helsinki puh. 09-1357998, s-posti info@caritas.inet.fi

I would like to thank wholeheartedly all of you for participating in my Ordination to the Diaconate on 25th March 2006 with ardent prayers, different functions and lovely gifts. Particularly
many thanks to the parishioners of St. Bridget for working very hard on that special occasion.
May God reward you all abundantly!

Caritas-kauppa
Caritas-kauppaan on tullut uusia tuotteita:

Yours sincerely,
Rev. Nguyen Toan Tri

Cám ơn
Xin chân thành cám ơn tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị em đã tham dự vào dịp lễ Truyền
Chức Phó Tế, ngày 25 tháng Ba, qua lời kinh nguyện, chúc mừng đầy ý nghĩa cùng với những
món quà đầy giá trị. Đặc biệt xin cám ơn cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Turku đã nhiệt tình
giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, lo lắng chuẩn bị buổi lễ tốt đẹp hôm đó.
Một lần nữa xin cám ơn tất cả quý vị đã luôn hỗ trợ tinh thần và luôn giúp lời cầu nguyện
chân thành cho con. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.
Thân ái trong Chúa Kitô,
Thầy Phaolô Nguyễn Toàn Tri

Uudet kotisivut: www.caritas.fi

* yhteistyökumppaneiltamme Intiasta
* T-paidat Caritas-tunnuksin
Joko olette tutustuneet muuhun tuotevalikoimaamme?
*silkkikankaat
* luostarisaippuat
* puutuotteet Intiasta
* Makepovertyhistory-rannekkeet
* Caritas-kynttilät
Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä 27.-28.5.
Caritas osallistuu jälleen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen
(KEPA) järjestämään tapahtumaan Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. Caritaksen osasto on järjestöteltassa, jossa esitellään
kummitoimintaa. PS. Tapahtumaan voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Ilmoittauduthan toimistoon, kiitos!
World Village Festival
Caritas will again participate in the Happening at Kaisaniemen
Park and the Railroad Square sponsored by the Service Centre for
Development Cooperation (KEPA). The Caritas section is in a tent,
in which we will exhibit our sponsorship work in Uganda. We will
also need volunteers to be with this exhibit. If you are interested,
please contact the Caritas office. Thank you!

Caritaksen kummi-uutisia
Maaliskuussa 2006 järjestimme kaksi kummi-iltaa, yhden
Helsingissä ja yhden Turussa. Haluamme kiittää kaikkia
kummi-iltoihin ja tarjoiluun
osallistuneita. Illoissa oli leppoisa tunnelma keskustelun
ja kahvittelun merkeissä. Kertasimme Ugandan ja kummilapsi-hankeen tämän hetkistä
tilannetta, ja sitä, miten hanke auttaa edunsaajia, kouluja
ja koko yhteisöä. Laitamme
powerpoint -esityksen myös
nettiin katsottavaksi, kun
saamme uudistetut nettisivut.
Näin jokaisella kummilla on
mahdollisuus tutustua siihen,
mitä kummi-illassa on puhuttu. Kannattaa käydä katsomassa esitys, sillä siihen on liitetty
myös valokuvia projektin aikaansaannoksista, edunsaajista ja kouluista. Uudistuneiden
internet-sivujen myötä netistä
tulee löytymään myös muuta
hyödyllistä kummi-infoa, kuten kummiohjeet.
Kummi-illoissa esille tuli

myös kummilahjojen lähettäminen. Paikalla olevat kummit
toivoivat jonkinlaisia listoja siitä, millaisia lahjoja kannattaa
lähettää tietyn ikäiselle lapselle. Sovimme, että kummisihteeri ottaa yhteyttä Ugandaan

ja pyytää ugandalaista kollegaansa listaamaan sopivia
lahjaehdotuksia sukupuolen
ja ikäryhmän mukaan. Lista
saapunee joululahjojen lähettämiseen mennessä. Postitamme listan jokaiselle kummille.

Kummi-illassa esitimme
myös kummimatkan tekemistä Ugandaan. Ajankohtana
olisi syksy 2006/ kevät 2007.
Paikanpäälle tutustuisimme
kulttuuriin, elinolosuhteisiin,
kouluihin ja hankkeen edun-

saajiin. Matka kestäisi noin
kaksi viikkoa. Jos kiinnostusta
löytyy, niin ilmoitelkaa Caritaksen toimistolle. Seuraava
kummi-ilta järjestetään syksyllä 2006.
Suomen Caritas ry.
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Ajassa

Ihmisen uudestisyntymisestä
Piispamme saarna pääsiäisenä 2006:
Rakkaat veljet ja sisaret!
Useita päiviä kestäneen valmistautumisen jälkeen kirkossamme kaikuu tänään iloinen
Halleluja. Se on suorin ilmaus
uskostamme ylösnousseeseen
Herraan Jeesukseen. Ristinkuolema ei ollut viimeinen
tärkeä tapahtuma Jeesuksen
elämässä. Ylösnousemus on
selvin merkki hänen voitostaan synnistä ja kuolemasta.
Jeesuksen ylösnousemus avaa
eteemme kuvan uudesta elämästä. Se on myös meidän
kuolemattomuutemme takuu
ja julistaa meitä odottavaa
ylösnousemusta historian
loppuun saakka, jolloin Herra Jeesus tulee takaisin ”tuomitsemaan elävät ja kuolleet”.
Niille, jotka elivät ja kuolivat
Jeesuksessa Kristuksessa, tuo
lopullinen ylösnousemus on
uuden olemassaolon alku
”uudessa maailmassa”. Juuri
tuosta todellisuudesta, johon
ylösnousemus avaa oven, apostoli Paavali kirjoittaa: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva
kuullut, mitä ihminen ei ole
voinut sydämessään aavistaa,
minkä Jumala on valmistanut
niille, jotka häntä rakastavat”
(1 Kor. 2:9).
Kun puhumme ylösnousemuksesta, meidän tulisi oikeastaan ajatella juuri lopullista ylösnousemusta tämän
maailmanajan päättyessä.
Raamattu puhuu kuitenkin
myös ylösnousemuksesta, josta ihminen on osallinen jo
maanpäällisessä elämässään.
Tuo ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu sillä hetkellä,
kun ihmisestä tulee Jumalan
valtakunnan kansalainen pyhän kasteen kautta. Juuri tuosta ylösnousemuksesta apostoli
Paavali puhuu kirjeessään
roomalaisille, kun hän selittää
kasteen merkitystä: ”Kasteessa
meidät annettiin kuolemaan
ja haudattiin yhdessä hänen
(Kristuksen) kanssaan, jotta
mekin alkaisimme elää uutta
elämää, niin kuin Kristus Isän
kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista” (Room. 6:4;
vrt. myös Kol. 2:12). Tuosta
ylösnousemuksesta apostoli
Johannes puhuu kirjoittaessaan Kristuksen opetuslasten
elämästä: ”Tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään”
(1 Joh. 3:14).
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Ylösnoussut ihminen on
sanan varsinaisessa merkityksessä uudestisyntynyt ihminen, josta myös Jeesus puhui
keskustellessaan Nikodemoksen kanssa: ”Totisesti, totisesti:
jos ihminen ei synny uudesti,
ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa”.
Nikodemos vastasi hänelle:
”Miten joku voisi vanhana
syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja
syntyä toisen kerran?” Jeesus
vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos
ihminen ei synny vedestä ja
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:36).
Rakkaat veljet ja sisaret!
Ihmisen uudistuminen Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja
syntyminen uuteen elämään
koituu meidän osaksemme jo
tässä elämässä – kiitos kasteen
pyhän sakramentin. Myöhemminkin, kaikkien lankeemustemmekin jälkeen, tulemme
ripin sakramentissa osallisiksi
Jumalan elämästä, joka on läsnä jo nyt täällä maan päällä.
Tämä kaikki on mahdollista,
jos elämme evankeliumin hengen mukaisesti, evankeliumin,
jonka korkein laki on Kristuksen laki eli rakkauden laki.
Tässä yhteydessä on korostettava, ettei ihminen voi
pelastua, jos hän ei avaudu
Herran Jeesuksen kuolemasta
ja ylösnousemuksesta virtaaville lahjoille. Niiden, joilla ei
ole ollut mahdollisuutta oppia
tuntemaan Jeesusta Kristusta,
on ainakin osoitettava kuuliaisuutta kehotukselle tehdä
sitä hyvää, johon Jumala heitä heidän omissatunnoissaan
innostaa.
Tämän maailman parantaminen ei ole mahdollista
ilman ihmisen uudestisyntymistä. Vaikka tiede kehittyy ja
maailma menee eteenpäin ja
vaikka monissa yhteiskunnissa
hyvinvointi kasvaa ja sosiaaliset
rakenteet paranevat, maapallo kuitenkin yhä kamppailee
samojen ongelmien kanssa,
joilla on yksi yhteinen nimittäjä: itsekkyys ja epäoikeudenmukaisuus. Näin käy, koska
maailma on asukkaittensa
kaltainen: niiden ihmisten,
jotka siinä elävät ja rakentavat
yhteiskuntaa. Sen sijaan jokainen ihminen syntyy yksin
tähän maailmaan ja jokaisen

aikakauden jokaisen ihmisen
täytyy kokea oma uudestisyntymisensä tullakseen uudeksi ihmiseksi. Jokaisen ihmisen täytyy myös ymmärtää, että Jeesus
Kristus on todellisen hyvyyden
ja rakkauden korkein nimi.
Tätä perustavaa totuutta
Johannes Paavali II usein toisti. Sitä painotti myös paavi
Benedictus XVI kiertokirjeessään Deus caritas est. Samoin
molemmat paavit korostavat,
ettei mikään täydellinen lainsäädäntö tai yhteiskuntarakenne kykene parantamaan
maailmaa ilman sydämen
uudistusta. Pelkkä totuuden
etsintä sinällään voi muuttaa
vain vähän, sillä oikeudenmukaisuus ilman rakkautta johtaa
helposti ja nopeasti epäoikeudenmukaisuuteen, joskus jopa
julmuuteen.
Näin tapahtui nyt jo romahtaneessa kommunismissa,
niin kuin Johannes Paavali II
kiertokirjeessään Centesimus
annus (1.5.1991) toteaa. Häneen yhtyy myös paavi Benedictus XVI. Hän kirjoittaa:
”Marxismi oli pitänyt maailman vallankumousta ja sen
valmistelua yleislääkkeenä
yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Sen opin mukaan kaiken piti
tulla äkkiä toisenlaiseksi ja paremmaksi vallankumouksen
ja sitä seuraavan tuotantovälineiden yhteiskunnallistamisen
kautta. Tämä uni on haihtunut” (DCE 27). Yhteiskuntakokeilu, jossa totuutta etsitään
ilman rakkautta, on tähän asti
vaatinut eräiden historijoitsijoiden laskelmien mukaan
sadan miljoonan viattoman
uhrin hengen. Jotkut kansakunnat joutuvat edelleen
todistamaan näitä tuskallisia
kokeiluita.
Sen, ettei maailmaa voi
parantaa ilman ihmisen uudestisyntymistä, unohti myös
vapautuksen teologia. Tämä
teologian muoto pyrki kaikin
tavoin arvostelemaan paavi
Johannes Paavali II:ta ja nykyistä paavi Benedictus XVI:
ta, silloin kun tämä vielä oli
kardinaali. Monet vapautuksen teologian edustajat julistivat evankeliumia voimakkaasti
politisoituneella tavalla. He
eivät vain politisoineet Jeesuksen Kristuksen persoonaa,
vaan pyrkivät myös esittämään
hänen oppinsa marxilaisesta

filosofiasta käsin sekä julistivat materialistista ideologiaa
ja ihmiskuvaa. Heidän suurin
Jeesuksen opetusta koskeva
väärennöksensä oli kiihottaminen luokkasotaan ja ihmisten
väliseen vihaan. Siihen kuului
kehottaminen aseelliseen vallankumoukseen ja väkivaltaan.
Pyrittiin myös poliittiseen totalitarismiin. Monet vapautuksen teologian edustajat ajattelivat, että vain kommunistinen,
aseellinen vallankumous pelastaa Amerikan mantereen.
Vapautuksen teologia unohti
todellisen evankeliumin julistamisen ja rakkauden käskyn,
jonka Jeesus Kristus selvästi
nimesi kaikkein suurimmaksi
käskyksi. Vapautuksen teologia unohti myös, että oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen
väkivaltaa käyttäen johtaa julmaan epäoikeudenmukaisuuteen.
Tällaista yhteiskunnallisten ongelmien ja epäkohtien
ratkaisemista ei yksikään ihminen saa hyväksyä. Vielä vähemmän kirkko voi hyväksyä tällaista oppia. Edes kaikkein jaloimmat päämäärät eivät voisi
pyhittää sitä, ei edes yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
tai ihmismassojen auttaminen
pois köyhyydestä. Sen takia
katolinen kirkko on päättäväisesti vastustanut vapautuksen
teologiaa. Ja juuri siksi, koska
se vastustaa kaikenlaista väkivaltaa, kaikenlaista epäoikeudenmukaisuutta, kaikenlaista
evankeliumin väärentämistä
ja sen käyttämistä pelkästään

poliittisiin päämääriin.
Juuri tämänpäiväinen Herran Jeesuksen ylösnousemuksen juhla osoittaa meille jokaisen ihmisen ylösnousemuksen
kaksi muotoa ja syntymistä uuteen elämään. Maanpäällinen
elämä ja iankaikkinen elämä
eroavat toisistaan vain olemassaolonsa muodon perusteella.
Näiden kahden elämän välillä
vallitsee kuitenkin katkeamaton jatkumo. Elämä ennen
ylösnousemusta ja sen jälkeen
perustuu yhteen ja samaan periaatteeseen, nimittäin rakkauteen. Tuo sama rakkaus, joka
yhdistää Pyhän Kolminaisuuden ja on pelastettujen elämän
sisältö, on myös maanpäällisen
elämän ehdoton periaate. Ihmisen täytyy kuitenkin täällä
maan päällä yhä uudestaan kokea oma ylösnousemuksensa
– vanhasta ihmisestä peräisin
olevan synnin täytyy uudessa
ihmisessä muuttua ylösnousemuksen tuottamiksi hedelmiksi.
Rakkaat veljet ja sisaret!
Toivon teille erityisesti tänään
riemullista ylösnousemuksen
salaisuuden elämystä; sitä iloa,
joka virtaa Herran Jeesuksen
ylösnousemuksesta. Toivon
teille myös sitä iloa, joka virtaa
totuuden tuntemisesta, totuuden, joka on tärkeä ajalliselle
ja ikuiselle elämälle. Mutta ennen kaikkea meidän olemassaolomme todellinen tarkoitus
on rakkaus. Aamen.
+Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Charismatic Leader to visit Finland
Week-end meeting with Oreste Pesare, Director of ICCRS
(International Catholic Charismatic Renewal Services) in
Rome.
Meeting place: Stella Maris. Friday 8.9. at 18 - Sunday
10.9. at 13. Registration until 1.5.
Stella Maris tel. 019-335793. Fax 019-335892. Cost: 95e
(with own bed clothes). Welcome! www.iccrs.org

Nuorten matka Roomaan

13-17-vuotiaitten nuorten matka Roomaan 19-24.10.2006. Ilmoittautuminen 30.04. mennessä sisar Barbaralle p. 040-9644529 tai
sisar Malgorzatalle p. 040-9644535. Hinta 450€ (lennot, yöpyminen, aamupala ja lämmin iltapala). Paikkoja on rajoitettu määrä.
Ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin kiinnostuneille.

