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Toimitukselta
Kaikki on armoa

Fides

Hiippakuntamme on saanut uuden oman papin.
Diakoni Tri Nguyen vihittiin papiksi Naantalissa lauantaina 7.10. Hänen myötään paikalliskirkkomme
sai maahan pari-kolmekymmentä vuotta sitten rantautuneelta vietnamilaisyhteisöltä kallisarvoisen lahjan.
Uskovien kiitollisuus ja ilo
oli vihkimisjuhlassa – ja vielä sen jälkeenkin – käsinkosketeltava.

Seuraava lehti

Ole selvillä siitä, mitä toimitat, toteuta sitä, mitä vietät ja tee
elämästäsi Herran ristin salaisuuden mukainen.
Tätä me kaikki voimme nyt pyytää Jumalalta isä Trin ja kaikkien pappiemme puolesta. Olkaamme aina kiitollisia pappien antamasta elämän uhrista!

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ
on nimittänyt isä Nguyen Toan
Trin Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnan kappalaiseksi 8.10.2006 alkaen.
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Pappisvihkimyksen rukouksissa on monta kohtaa, jotka herättävät lukijan ja kuulijan tarkkaavaisuuden, yksi ehkäpä
kauneimmista kuullaan silloin, kun uusi pappi saa piispalta
kalkin ja pateenin:

TOIMITUKSELTA

12/2006

Isä Trin yhdeksi motoksi näyttää muodostuneen pyhän Jeesus-lapsen Teresan sanat ”kaikki on armoa”. Niin varmasti
onkin. Siksi meidän maallikoiden, kaikkien uskovien, tulisi
varmasti nähdä veljissämme ja sisarissamme, mutta ehkäpä
erityisesti juuri jokaisessa papissa todellinen haaste: se on
kutsu tukea papistoamme pyhän virkansa hoitamisessa.
Etsikäämme tapoja, joilla voimme todella auttaa juuri vihittyä isä Tritä ja kaikkia pappejamme elämään erityisellä tavalla
Jumalan armossa, pyhyydessä ja puhtaudessa, rakkauden ja
totuuden hengessä. Silloin me parhaalla mahdollisella tavalla
rakennamme paikalliskirkkoamme ja tuemme myös omaa
hengellistä kasvuamme.

Sisällysluettelo

Saaja:
Katolinen kirkko
Suomessa
Pankkitili:
NORDEA
101430–237491

VAKIO-OHJELMAT JA KALENTERI
8

Seurakuntien ja yhteisöjen tapahtumia

ARTIKKELEITA
10

Pappisviran luonteesta

11

Pappeus on lahja ja salaisuus

12

Pyhä isä pappis- ja sääntökuntakutsumuksista

13

Kesän lopettajaiset Kouvolassa

14

Kolumni: Me kaupunkilaiset

14

Sää suosi Hattulan pyhiinvaellusta

LUKIJOILTA
15

Palliatiivisesta sedaatiosta

15

Mikä on vainajienpäivän ja pyhäinpäivän
paikka kalenterissa Suomessa?

AJASSA
16

Myllyjärven (ekumeenisen) keskuksen
tulevaisuus näyttää valoisalta

Viitenumero:
90010

Katolinen hiippakuntalehti Fides

Katolskt stiftsblad Fides

Päätoimittaja: Marko Tervaportti. Toimitus ja tilaukset:

Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenume-

Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140
Helsinki. Puhelin 0208 350751. Fax 09-61294770. Pankkiyhteys: Sampo 800019-1242553. Ilmestyy 14 kertaa vuodessa. Vuosikerta eur 25, ulkomaille eur 30.

2 – Fides 11/2006

Paino/tryck: I-print Oy
URL

www.catholic.fi > fides
fides@catholic.fi

EMAIL

13.10.2006

ration: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1,
00140 Helsingfors. Telefon 0208 350751. Fax 09-61294770.
Bankförbindelse: Sampo 800019-1242553. Utkommer med 14
nummer årligen. Prenumeration eur 25, till utlandet eur 30.

Uutisia
Lähetyspäivä 22.10.

Uusi pappi vihittiin
Naantalissa
Diakoni Nguyen Toan Tri vihittiin papiksi Naantalin keskiaikaisessa Pyhän
Birgitan kirkossa lauantaina 7.10. Alla esitetään juhlatapahtumien yhteenveto,
dokumentaatio jatkuu muilta osin sivuilla 10-11.
Pyhän Birgitan messua on jo
useina vuosina vietetty lokakuun 7. päivänä (tai lähimpänä lauantaina) Naantalin
kunnianarvoisessa 550-vuotiaassa luostarikirkossa. Tänä
vuonna Birgitan päivän vietto
oli Naantalissa kuitenkin verrattomasti juhlavampi kuin
aikaisemmin, sillä nyt kirkko
oli ääriään myöten täynnä
hartaita kristittyjä piispa Józef
Wróbelin SCJ vihkiessä papiksi diakoni Paolo Nguyen Toan
Trin (eli lyhyesti Trin), joka
on jo vuoden verran harjoitellut pastoraalista työtä Turun
Pyhän Birgitan seurakunnassa. Sateisesta syyssäästä huolimatta vihittävän ystäviä saapui
satamäärin pääkaupunkiseudulta, Ruotsista sekä muualta Euroopasta ja Amerikasta.
Myös Jerusalemin pyhän haudan ritareita ja daameja sekä
pyhän Birgitan sisaria ja oblaatteja nähtiin kirkkokansan
joukossa.
Alttarilla piispaa avusti
laskujeni mukaan ainakin 17
pappia sekä epälukuinen määrä messupalvelijoita. Vihittävän isä luki yhden lukukappaleen vietnamin kielellä. Turun
seurakunnan kuoro ja vietnamilaisten kuoro lauloivat
herkin ja liikuttavin sävelin.
Alkumusiikkina oli vietnamilainen virsi: “Ikuisuudesta Isä

Jumala on rakastanut minua
kaikkien ihmisten joukosta.
Nyt minä astun iloisin mielin
pyhälle alttarille pyhittääkseni
ruumiini ja sieluni, jotka ovat
puhtaita kuin säteilevä auringonvalo, astellakseni levittämään totuuden sanomaa...”
Sitä seurasi pyhän Birgitan
tuttu virsi “Rosa rorans bonitatem”. Evankeliumin jälkeen
laulettiin “Veni Creator Spiritus”. Saarnassaan piispa puhui
pappeuden suuresta arvosta ja
merkityksestä kirkossa. Kun
piispa oli ottanut vastaan vihittävän lupaukset, rukoiltiin
kaikkien pyhien litania. Sitä
seurasi kätten päällepaneminen ja vihkimisrukous. Pyhään
eukaristiaan osallistui satoja
kristittyjä. Lopuksi kuultiin
vietnamilainen laulu: “Kohotan sinulle rajattoman kiitokseni, ylennän sinulle kaikkein
suloisimman sydämen... Herra
Jumala, sinun rakkautesi on
korkeampi kuin korkeinkaan
vuori ja täynnä runsainta armoa ja ylistystä.”
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokansa oli kutsuttu vastaanotolle ja aterialle
Runosmäen koululle, missä
voitiin tavata monia ystäviä ja
kuulla pirteitä puheita ja musiikkiohjelmaa.
Sunnuntaina lokakuun 8.
päivänä isä Tri vietti ensim-

mäisen messunsa Turun Pyhän Birgitan – jälleen kerran
– täpötäydessä kirkossa. Eukaristian viettoon osallistuivat
mm. piispa Wróbel, isä Teemu
Sippo SCJ ja isä Peter Gebara
SCJ, joka omisti saarnansa
vastavihitylle isä Trille ja lausui siinä muun muassa näin:
“Vihkimisen jälkeen uusi
pappi on pappi iankaikkisesti,
hän on Kristuksen edustaja ja
alter ego maailmassa. Hänen
elämäänsä kuuluvat sekä palmusunnuntai että pitkäperjantai: samat kansanjoukot,
jotka yhtenä päivänä huutavat
riemuiten halleluja, voivat seuraavana päivänä huutaa ristiinnaulitse!”
Messun lopulla isä Tri antoi läsnäoleville ensimmäisen
papillisen siunauksensa.
Tämä oli tiettävästi neljäs
Suomessa toimitettu papiksi
vihkiminen lähes 500 vuoteen.
Ensimmäinen niistä tapahtui vuonna 1961 Helsingissä.
Useimmat Suomessa toimineet papit on vihitty ulkomailla. – Seuraavaa kotimaista vihkimistä odotamme 2-3 vuoden
kuluttua hartaasti rukoillen ja
kiittäen häntä, joka yksin voi
herättää aitoja ja kestäviä kutsumuksia.
Kalevi Vuorela/KATT

Te olette minun todistajani maan ääriin saakka.

(Apt. 1:8)

Keskityn Jumalan rakkauteen
kaikin aistein, niin että
tulee näkyviin,
mikä koskettaa, liikuttaa ja
vaikuttaa minun sisimmässäni:
se “kyllä”,
jonka Jumalan rakkaus sanoo minulle
aivan henkilökohtaisesti.
Jumala, joka on rakkauden lähde,
antaa minulle iloa,
vahvistaa minua,
kutsuu minua antamaan sille kasvot elämässäni,
omilla kasvoillani.
Jumala pyytää meitä
osoittamaan rakkauden toisillemme,
jakamaan hänen rakkautensa toistemme kanssa,
auttamaan ihmisiä virkistymään silloin,
kun he elämänvettä tarvitsevat.
Hän on alku ja loppu.
Katsellessamme häntä
saamme valon ja päämäärän
antaa kaikkien tuntea,
kuinka Jumalan rakkaus
muuttaa maailman,
muovaa sitä ja luo uutta
lähetystyön myötä.
Klaus Jäkel
Pankkiyhteys Nordea 221938-868 ”lähetys”
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Uutisia
Kellotornin remontti alkoi
Pyhän Marian kirkon kellotornin remontti on alkanut ripeästi ja etenee suunnitelman
mukaisesti.
Kuten aikaisemminkin on
kerrottu tuli remontin tarve
yllättäen ja kiireellisenä. Pullistuma korkealla kellotornis-

sa oli syntynyt huomaamatta,
mutta se havaittiin – kuin Jumalan johdatuksesta – sen verran ajoissa ettei minkäänlaista
vahinkoa ehtinyt sattua.
Kun rakennustelineet oli
saatu paikalleen ja vaurioita
voitiin tarkastella läheltä, ne

52000 namn och fyra argument
för att bevara äktenskapet

Johanna Kivi

osoittautuivat vielä arvioitua
pahemmiksi mikä nostanee
jonkin verran kustannusarviota. Rakennustarkastajien
mukaan apuun tultiin viime
hetkellä.
Nyt tilanne on hallinnassa.
Kellot on nostettu ylös, tiilet
pullistuman kohdalta purettu
ja uudet tiilet tilattu. Ristikoita uusitaan ja saumauksia korjataan käsityönä osin alhaalta
saakka.
Työt ovat aikataulussa ja
koko remontti suunnitelman
mukaan valmis marraskuun
loppuun mennessä. Pääsemme siis viettämään ensimmäistä adventtia uusitussa tornissa
soivien kellojen säestyksellä.
Vaikka remontti nyt maksaa
paljon rahaa, voidaan Marian
kirkossa ainakin seuraavan sukupolven ajan viettää messua
turvallisesti ilman pelkoa tornin romahtamisesta.
Pyhän Marian seurakunta
on erittäin kiitollinen jo saamastaan noin 20.000 euron
suuruisesta raha-avusta. Mahdolliset uudet tukijat voivat
ottaa yhteyttä kirkkoherra
Kazimierz Lewandowskiin
SCJ. Lisätietoa on myös Pyhän
Marian seurakuntalehdessä
2/2006.
Ritva Halme

52 000 namnunderskrifter för
att bevara äktenskapsbegreppet
mellan man och kvinna överlämnades till regeringen i samband
med ett opinionsmöte av aktionsgruppen Bevara äktenskapet vid
Myntorget i Stockholm lördagen
26 augusti.
Hemsidan för katolska kyrkan i Sverige sammanfattar de
fyra huvudargument för att bevara begreppet äktenskap som
förbundet mellan en man och
en kvinna. Argumenten presenterades den 26 augusti av Stefan
Gustavsson, generalsekreterare i
Svenska Evangeliska Alliansen.
Det första kallar de begreppsargumentet. Äktenskap är ett
begrepp med mångtusenårig historia som enbart använts om den
tvåkönade relationen. En spade
är en spade och en grep är en
grep. Varför kalla det som inte är
ett äktenskap för äktenskap?
Det andra argumentet är
det s k upplösningsargumentet.
Om vi godtyckligt ändrar den
mest grundläggande aspekten av
vad ett äktenskap är (könsaspekten), kan vi förstås ändra övriga
aspekter. Redan höjs röster från
skilda politiska sammanhang om
att införa månggifte i Sverige. I
förlängningen leder detta inte till
en utvidgning av synen på äktenskap, utan till en upplösning av
själva institutionen äktenskap.

Det tredje är barnargumentet.
Relationen mellan man-kvinna
ger ett unikt bidrag till samhället,
som man-man och kvinna-kvinna
inte kan bidra med, nämligen en
fortsättning. Det är legitimt för ett
samhälle att särskilja den relation
som i sig själv är särskild. Dessutom är det av största betydelse för
barnen att de får växa upp med
den man och den kvinna som de
fått sitt liv ifrån, vilket är ett av
äktenskapets huvudsyften.
Det fjärde är egenartsargumentet. Ingen annan grupp har
så snabbt förflyttats från ignorans
till acceptans som gayrörelsen.
Huvudargumentet har hela tiden varit att homosexuella måste
respekteras i sin egenart och inte
tvingas in under heteronormen.
Men den respekten måste väl
vara dubbelriktad? Äktenskapet
är den heterosexuella livsstilens
främsta uttryck och måste respekteras som sådan, betonar aktionsgruppen bevara äktenskapet.
Namnunderskrifterna kommer från människor i hela Sverige
i olika åldersgrupper, som tillhör
olika religioner eller saknar religionstillhörighet. Av de dryga
50 000 namnen kommer cirka 5
000 från namnlistor i de katolska
församlingarna. Namninsamlingen kommer att fortsätta under
hösten. Om regeringen lyssnar
återstår att se.
KATT/RV

Arkkipiispa Milingo ekskommunikoitu
Retretti

Pyhän istuimen lehdistöosaston antama lausunto
arkkipiispa Emmanuel Milingon kirkollisesta asemasta 26.9.
Pyhä istuin on seurannut
tarkkaavaisesti Lusakan emeritusarkkipiispa Emmanuel
Milingon viimeaikaisia toimia
yhdessä tietyn avioliiton solmineiden pappien yhdistyksen kanssa. Nämä toimet ovat
aiheuttaneet hajaannusta ja
hämmennystä uskovien keskuudessa.
Kirkon edustajat monelta eri taholta ovat turhaan
pyrkineet saamaan yhteyden
arkkipiispa Milingoon neuvoakseen tätä luopumaan sellaisista teoista, jotka aiheuttavat
skandaalin. Tämän he ovat
tehneet huolehtiessaan ennen
kaikkea niistä uskovista, jotka
ovat seuranneet arkkipiispan
pastoraalista toimintaa köyhien ja sairaiden parissa.
Ottaen huomioon pyhän
Pietarin seuraajan myös viime
aikoina osoittaman ymmär-
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ryksen tätä vanhaa kirkon
paimenta kohtaan Pyhä istuin
on odottanut tarkkaavaisella
kärsivällisyydellä tapahtumien kehitystä. Ikävä kyllä
tapahtumien kulku on johtanut arkkipiispa Milingon
kirkon yhteyden osalta epäsäännölliseen tilanteeseen ja
enenevässä määrin avoimeen
irtautumiseen tästä yhteydestä, ensin solmitun avioliiton
ja sitten Washington D. C.:ssä
24.9. suoritetun neljän piispan
vihkimyksen johdosta.
Tämän julkisen teon kautta sekä arkkipiispa Milingo
että neljä vihittyä ovat saaneet
ylleen latae sententiae -ekskommunikaation (teon itsensä
perusteella), josta säätää Kanonisen oikeuden kaanon 1382.
Sen lisäksi kirkko ei tunnusta
eikä aio tulevaisuudessakaan
tunnustaa tällaisia vihkimyk-

siä tai nyt suoritettujen vihkimysten johdannaisvihkimyksiä. Kirkko katsoo, että neljän
otaksutun piispan kanoninen
asema on yhä sama, kuin heillä oli ennen vihkimystä.
Apostolinen istuin, joka
huolehtii Kristuksen lauman
ykseydestä ja rauhasta, oli
pannut toivonsa arkkipiispa
Milingon lähimpien ihmisten
veljelliseen tukeen, jotta hän
olisi voinut uudelleen harkita
tekojaan ja palannut täyteen
yhteyteen paavin kanssa. Ikävä kyllä viimeisimmät tapahtumat ovat tehneet tällaisen
toiveen toteutumisen epätodennäköiseksi.
Vahvistukoon koko uskovien yhteisön rukous tämänkaltaisen kirkollisen kärsimyksen
hetken aikana.
KATT/VIS

Pyhän Henrikin Seura järjestää lauantaina 21.10.-06
kello 9.30 - 15.30 retretin pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Retretin johtaa isä Marino Trevisini. Aiheena on
Neitsyt Maria pelastushistoriassa. Hinta 10 euroa sisältää lounaan ja kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset 16.10.
mennessä pappilaan, puh. 09-637853. Tervetuloa!

LASTENKERHO
4-, 5-, 6-vuotiaille
Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.
Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:
12.11.06 klo 10.30
10.12.06 klo 10.30
7.1.07 klo 10.30
11.2.07 klo 10.30
11.3.7 klo 10.30
14.4.7 (la) klo10.30
13.5.07 klo 10.30

Oremus
Fidelium animae per
misericordiam Dei
requiescant in pace.
Amen.
Levätkööt uskovien
sielut rauhassa
Jumalan laupeuden
tähden. Aamen.
Vainajienpäivää vietetään
lauantaina 4.11.

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

”Minä olen pannut teidät työntekijöiksi omaan ja lähimmäistenne sieluihin ja pyhän kirkon mystiseen ruumiiseen. Itsessänne teidän tulee työskennellä hyveen avulla; lähimmäisissänne ja kirkossa teidän tulee työskennellä
esimerkin ja opetuksen kautta. Ja teidän täytyy uhrata minulle jatkuvaa rukousta kirkon puolesta ja jokaisen
luodun puolesta, näin synnyttäen hyveen lähimmäisissänne. Sillä jokainen hyve ja jokainen synti toteutuu ja
vahvistuu lähimmäistesi kautta. Sen tähden minä tahdon sinun palvelevan lähimmäisiäsi ja tällä tavalla jakavan
oman viinitarhasi hedelmiä.”
Pyhä Katariina Sienalainen: Dialogi, 86

Sunnuntait ja juhlapyhät

V

i var döda
men du har fött oss på nytt med din Ande
till kropp och själ.
Du har renat oss från vår skam.
Och vi be nu dig, barmhärtighetens Fader
och all trösts Gud:
bevara oss i vår kallelse i tillbedjan och trohet.
Vi överlåter oss åt ditt gudomliga ord
och din heliga lag.
Upplys våra själar, så att vi kan känna och tjäna dig.
Vi ber dig: ge oss kraft
att förverkliga det som är vår innersta önskan,
och att kasta av oss plågan
över de felsteg vi gjort och kommer att fortsätta med,
glöm våra överträdelser och försummelser
som dag och natt kastar sin skugga av skuld.
Herre, tänk på hur lätt vi faller,
huru bräckliga dina mänskor är,
hur mycket ont som finns dolt i deras natur och anlag.
Ur de första kristnas böner, från en papyrus

15.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Viis. 7: 7-11
Ps. 90: 12-13, 14-15, 16-17. Ks vrt. 14
2L Hepr. 4: 12-13
Ev. Mark. 10: 17-30 tai 10: 17-27
22.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 53: 10-11
Ps. 33: 4-5, 18-19, 20+22. Ks 22
2L Hepr. 4: 14-16
Ev. Mark. 10: 35-45 tai 10: 42-45
Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.
29.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)
1L Jer. 31: 7-9
Ps. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. Ks 3
2L Hepr. 5: 1-6
Ev. Mark. 10: 46-52
4.11. la KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ — Vainajien päivä
5.11. (kirkkovuoden 31. sunnuntai) KAIKKIEN PYHIEN JUHLA — Pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1 Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a

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

Böneapostolatet
Oktober
Vi ber, att alla de som
är döpta mognar i sin tro
och uttrycker den genom
tydliga, sammanhängande
och modiga beslut i livet.
Vi ber, att firandet av
Världsmissionsdagen leder
till en anda av engagemang
för och samverkan i mission.
November
Vi ber, att alla former
av terrorism upphör i alla
delar av världen.
Vi ber, att nya och gamla låsningar som hindrar utvecklingen i Afrika må öppnas upp genom de troendes
ansträngningar i samverkan
med de levande krafterna i
samhället.
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Pyhimys

Den helige
Richard
Reynolds

Vatikaanin toinen
kirkolliskokous ekumeenisten
kirkolliskokousten joukossa

Den helige Richard, född omkring 1487, avrättad 1535 var en birgittinmunk i Syon Abbey i England. Birgittnerna firar honom 4.5.
Här följer en av läsningarna på hans dag i ordens breviarium.
När hans dödsdom blivit förkunnad, anhöll den helige Richard
av domarna att avrättningen skulle uppskjutas med par dagar så
att han skulle få tid att förbereda sig till döden som ordensbroder
och en god kristen. Han fick svaret att han måste förlita sig på
kungens mildhet och att domarna ej hade rätt att bevilja hans
önskan. Till detta svarade han: “Jag litar på Guds närvaro i denna
världs händelser.”
Dödsdagen uppsköts men endast för att regeringen insåg att
det vore en stor politisk seger att få fångarna att ändra åsikt. Canterburys ärkebiskop Cranmer skrev i denna anda till Cromwell,
varefter regeringsagenter antagligen skickades till Towerns fängelse
för ett sista försök. Bland dem var doktor Thomas Starkey, en av
kungens kaplaner, som senare skrev följande redogörelse av sammanträffandet till kardinal Pole: “Jag har med nöje samtalat med
Reynolds. Av många skäl ogillar jag tanken att en så vittfrejdad
man, vars rättsinniga liv och lärdom inte kan betvivlas, måste dö
för sin blinda och vidskepliga tro. Allt var dock förgäves, ty han
motsatte sig bestämt konungens lagar och var färdig att dela deras
öde, vilka tänkte på samma sätt.”
Domen sattes i verket den 4. maj. Den morgonen såg Thomas
More medan han samtalade med sin dotter Margaret ut genom sin
fångcells fönster och råkade se huru mäster Reynolds, den lärda
och dygderika munken från Syon Abbey samt tre munkar från
Charterhouse, på grund av grälen om kungens överhöghet och
äktenskap fördes från Towern för avrättning. Dessa var i ordensdräkt i motsats till tidigare för brott anklagade präster som avrättats.
More hoppades själv få följa dem på deras väg och sade:” Ser du
inte, Meg, huru dessa välsignade bröder går mot döden lika glada
som en brud till sitt bröllop?”
En av kejsarns ambassadörers kurirer beskrev avrättningen
såhär: “Tre kartusianer och en birgittinmunk, vilka alla var goda
och kultiverade, fördes genom hela staden och dödades grymt på
avrättningsplatsen endast för att de bedyrat att påven är den universella kyrkans överhuvud och att kungen inte har vare sig enligt
förnuftet eller samvetet någon rätt att utnyttja sin maktställning
mot traktens präster. Det var verkligen ovanligt att hertigarna av
Richmond och Norfolk, greven av Wiltshire, hans son samt andra
ädlingar och hovmän var närvarande vid avrättningen, nära dessa
olyckliga.”
Liksom kartusianerna avvisade Richard det sista erbjudandet
att återkalla sitt påstående. Han blev avrättad som den siste. När
han såg de andra bli barbariskt misshandlade predikade han för
dem och styrkte dem med att lova dem en himmelsk festmåltid
som ersättning för denna beska frukost, som de uthärdat i tålig
kärlek till sin Mästare. Han bleknade inte utan stod lugn och gick
till sist modigt döden till mötes. När det blev hans tur att stiga på
kärran gavs han tillåtelse att tala till folket.
Han uppmanade folket att beständigt och uppriktigt be för
kungen, så att denne som i början regerat klokt och milt som
Salomo inte liksom Salomo skulle råka i olycka på grund av en
kvinna.
Han hängdes liksom de andra, men repet skars av innan han
miste medvetandet och han föll till marken. Sedan släpades han
till avrättningslaven, avkläddes och kroppen skars upp och hjärtat
kastades i elden. Till slut halshöggs han ännu inför ögonen på den
uppskakade folkmassan.
Märta Aminoff
(Birgittas väns tidning nr. 3/2003)
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Mikä on yleinen kirkolliskokous?
Se on piispainkollegion juhlallinen kokous, jota paavi johtaa.
Sen tarkoituksena on keskustella
ja tehdä päätöksiä sellaisista Kirkolle tärkeistä kysymyksistä, jotka
liittyvät uskonoppiin, moraaliin,
pastoraaliseen työhön, kirkkokuriin tai Kirkon organisaatioon.
Yleisen kirkolliskokouksen voi
kutsua koolle vain paavi. Hän voi
myös keskeyttää sen työskentelyn
toistaiseksi tai jopa hajottaa sen.
Niin ikään paavi määrää kokoontumispaikan ja aiheet, joita kirkolliskokous käsittelee. Paavi johtaa kokoustyöskentelyä, joskin se
voi tapahtua myös hänen itsensä
määräämiensä edustajien – niin
sanottujen legaattien – välityksellä. Viime kädessä juuri paavi vahvistaa kirkolliskokouksen tekemät
päätökset.
Kirkon perustan muodostaa
apostoli Pietarin seuraajan eli
Rooman piispan ympärille ryhmittynyt piispainkollegio. Siitä
seuraa, että kirkolliskokouksen
täysvaltaisia jäseniä voivat olla
vain piispat. Kirkolliskokoukseen voidaan kylläkin kutsua
asiantuntijoita, neuvonantajia
tai tarkkailijoita. Myös heillä on
puheoikeus ja he voivat ilmaista
oman mielipiteensä. Heidän roolinsa on kuitenkin vain neuvoaantava. He eivät siis voi osallistua
päätöksentekoon. Se oikeus on
yksin piispoilla.
Paavilla, ja myös piispainkollegiolla yhdessä hänen kanssaan,
on uskoa ja moraalia koskevissa
kysymyksissä erehtymättömyyden lahja. Sen vuoksi myös kirkolliskokousten julkilausumat
ovat luonteeltaan niin sanotusti
lopullisia eli ne ovat kristillisen
opin erehtymättömiä esityksiä.
Tämä erehtymättömyys koskee
kuitenkin ainoastaan uskoon ja
moraaliin liittyviä kysymyksiä.
Sen sijaan kulttiin, kirkkokuriin
tai Kirkon organisaatioon kuuluvissa asioissa kirkolliskokouksen
päätöksillä on Kirkon jäseniin
nähden velvoittava luonne, muttei lopullista luonnetta, eli ne
eivät ole sellaisia päätöksiä, joita
ei voisi muuttaa. Uudenlaisissa
olosuhteissa ja uusien tarpeiden
ilmaantuessa kirkollinen auktoriteetti voi joissakin tapauksissa muuttaa kirkolliskokouksen
päätöksiä. Siitä on esimerkkinä
viimeisen kirkolliskokouksen tekemä liturgian uudistaminen.
Kirkolliskokous ja piispainkokous eli piispainsynodi eivät ole
sama asia. Piispainkokouksella on
vain neuvoa-antava luonne. Sen
käsittelemät asiat liittyvät Kirkon
toimintaan maailmassa.

On myös tehtävä ero kirkolliskokouksen ja paikallisen (concilium particularis vel concilium
particolare), alueellisen tai provinsiaalisynodin välillä. Alueellinen
synodi käsittää yhden piispainkonferenssin alaiset hiippakunnat. Provinsiaalisynodi taasen
käsittää tietyn kirkkoprovinssin
hiippakunnat. Alueellisen ja provinsiaalisynodin jäseniä ovat vain
paikalliset piispat.
Näistä edellä mainituista eroaa vielä hiippakuntasynodi, joka
koskee tiettyä paikalliskirkkoa.
Hiippakuntasynodiin osallistuvat yhden hiippakunnan papit ja
maallikot.
Kaikki synodit eivät voi käsitellä uskoon ja moraaliin liittyviä
kysymyksiä vaan ainoastaan kirkkokuriin ja kirkolliseen organisaatioon kuuluvia asioita tietyn
hiippakunnan alueella.

Kirkolliskokousten
historiaa
Kirkolliskokousten historia alkaa
apostoleista. Vuoden 50 paikkeilla he kokoontuivat Jerusalemiin
ratkaisemaan silloiselle Kirkolle
tärkeää kysymystä, nimittäin
sitä, tuliko kristinuskoon kääntyneiden ihmisten noudattaa
juutalaisten uskonnollista lakia
eli Vanhan testamentin määräyksiä. Tuosta kirkolliskokouksesta
kertoo Apostolien tekojen kirja
(15:1-35) sekä apostoli Paavalin
Kirje galatalaisille (2:1-10). Tässä ensimmäisessä kirkolliskokouksessa apostolit päättivät, ettei
käännynnäisten tarvinnut noudattaa vanhaa lakia.
Jerusalemin kirkolliskokous
julistaa useampaan otteeseen pyhän Pietarin erityisasemaa apostolien joukossa.
Jerusalemin kirkolliskokouksen lisäksi tähän päivään mennessä on kokoontunut 21 yleistä
kirkolliskokousta. Tämä luku
sisältää lännen ja idän kirkon
konsiilit. Roomalaiskatolinen
kirkko tunnustaa ne kaikki, siis
myös idän kirkolliskokoukset.
Sen sijaan ortodoksinen kirkko
ja protestanttiset kirkot hyväksyvät vain seitsemän ensimmäistä
yleistä kirkolliskokousta. Näiden
kirkkojen opetuksessa noilla seitsemällä ensimmäisellä konsiililla
on velvoittava luonne. Sitä vastoin ne eivät tunnusta läntisiä
kirkolliskokouksia. Nämä roomalaiskatolisen kirkon konsiilit
kutsuttiin koolle lännen ja idän
kirkkojen vuonna 1054 tapahtuneen jakautumisen jälkeen. Tähän asti on pidetty yhteensä 13

lännen kirkon konsiilia.
Meillä ei ole aikaa – eikä se
olisi tarpeellistakaan – tutkia
tässä tarkemmin kaikkia yleisiä
kirkolliskokouksia. Haluaisin kuitenkin lyhyesti esitellä niitä kysymyksiä, joita on käsitelty Kirkon
tärkeimmissä konsiileissa.
Nikaian kirkolliskokous
(325) kutsuttiin koolle areiolaisen harhaopin leviämisen vuoksi.
Kirkolliskokous painotti Jeesuksen Kristuksen jumaluutta, mutta
samassa yhteydessä vahvisti myös
Kirkon uskoa Pyhään Kolminaisuuteen. Kirkolliskokouksen isät
hyväksyivät uskontunnustuksen
(Credo) muodon. Siinä sanottiin, että Jumalan Poika on tosi
Jumala, syntynyt – ei luotu, samaa olemusta kuin Isä. Kirkolliskokouksessa vahvistettiin myös
pääsiäisen ajankohta: se on aina
ensimmäinen kevätpäiväntasauksen jälkeistä täysikuuta seuraava
sunnuntai.
Konstantinopolin kirkolliskokous (381) käsitteli oppia
Pyhästä Kolminaisuudesta, tarkemmin sanoen Pyhän Hengen
suhdetta Isään. Aiheen tälle antoi
harhaoppi, jonka mukaan Pyhä
Henki ei ole Jumalan persoona,
toisin kuin Isä ja Poika. Konsiilin
isät lisäsivät Nikean uskontunnustukseen niin sanotun Filioque-fragmentin. Siinä sanotaan, että Pyhä
Henki lähtee Isästä ja Pojasta ja
on kunniassa samanarvoinen eli
Pyhän Kolminaisuuden kolmas
persoona.
Efeson kirkolliskokouksella
(431) oli mariaaninen luonne.
Juhlallisesti se hyväksyi Neitsyt
Marian Jumalanäidiksi antaen
hänelle nimen Theotokos – Jumalansynnyttäjä (Jumalan äiti).
Khalkedonin kirkolliskokous (451) käsitteli kysymystä, josta
keskusteltiin jo Efesossa. Kyse oli
nimittäin Jeesuksen Kristuksen
jumaluuden ja ihmisyyden välisestä suhteesta. Jotkut tuon ajan
teologit näet väittivät, ettei Jeesus
Kristus ollut todellinen ihminen.
Khalkedonin kirkolliskokous
muotoili opin hypostaattisesta yhteydestä Jeesuksessa Kristuksessa.
Sen mukaisesti Kirkko uskoo, että
Jeesuksen Kristuksen persoonassa
on kaksi luontoa: jumalallinen ja
inhimillinen. Jeesus Kristus on
siis tosi Jumala ja tosi ihminen.
Edellä mainittua kysymystä
pohtivat edelleen Konstantinopolin toinen ja kolmas kirkolliskokous (vuosina 553 ja 680).
Nikaian toinen kirkolliskokous (787) ratkaisi pyhien kuvien kunnioittamisen ongelman;
etenkin sellaisten kuvien, jotka
esittivät Jeesusta Kristusta, Juma-

Paimenelta
lanäitiä ja pyhimyksiä. Ongelma
sai alkunsa, kun Itä-Rooman keisari Leo III kielsi pyhien kuvien
kunnioittamisen väittäen, että
sellainen kultti loukkaa Jumalaa.
Kirkolliskokous antoi julkilausuman, jonka mukaan ”kunnioituksen kohteena ei tule olla vain
pyhä risti yksin, vaan myös maalatut kuvat, jotka esittävät Herraamme Jeesusta Kristusta, pyhää
Jumalansynnyttäjää, ylistettäviä
enkeleitä ja kaikkia pyhiä ihmisiä”.
Konstantinopolin neljäs kirkolliskokous (869) muistetaan
ennen kaikkea siitä, että se julisti
opin Jumalan ilmoituksen kahdesta lähteestä: ne ovat Raamatun
pyhät kirjoitukset ja pyhä traditio.
Päätettiin myös, ettei maallikosta
voi tulla piispaa.
Lateraanin ensimmäinen
kirkolliskokous (1123) oli ensimmäinen lännen oma kirkolliskokous. Konsiili vahvisti Apostolisen istuimen ja keisari Henrik V:
n välillä solmitun konkordaatin.
Sen mukaan yksin paavilla oli
oikeus nimittää piispoja. Pohdittiin myös papiston ja kristittyjen
elämän moraalikysymyksiä. Sukulaisavioliitot kiellettiin.
Lateraanin toinen kirkolliskokous (1139) torjui eräitä harhaoppeja ja muotoili joitakin moraaliopin elementtejä. Se paneutui myös papiston elämäntapaan.
Pappien avioliitot kiellettiin.
Lateraanin kolmannen kirkolliskokouksen (1179) tärkein
saavutus oli paavinvaalin periaatteiden muotoilu. Niiden mukaisesti uuden paavin valitseminen
kuului yksinomaan kardinaaleille. Säädettiin myös perusteet piispojen nimittämiselle: ehdokkaan
tuli olla vähintään 30-vuotias,
syntyisin laillisesta avioliitosta,
tuntea Kirkon oppi ja viettää kristillistä elämää. Konsiili teki myös
katedraalikoulujen ja tärkeimpien kirkollisten koulujen elämään
vaikuttavia päätöksiä.
Lateraanin neljäs kirkolliskokous (1215) pyrki Kirkon uudistamiseen. Esille otettiin kysmykset
ehtoollisopista, pappeudesta,
kasteesta, rippikäytännöstä ja
avioliitosta. Mitä eukaristian
sakramenttiin tulee, muotoiltiin
oppi transsubstantiaatiosta eli
leivän ja viinin muuttumisesta
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
etteikö Kirkossa jo aiemmin olisi
uskottu ehtoollisaineiden muuttumiseen. Tällainen eukaristian
salaisuutta valaiseva määritelmä
muotoiltiin vasta tuolloin, koska
aikaisempi filosofian ja teologian
kehitys ei olisi tehnyt sitä mahdolliseksi. Konsiili myös päätti, että
uskovien tuli ripittäytyä vähintään kerran vuodessa ja harjoittaa
määrätyllä tavalla katumusta syntiensä tähden. Niin ikään päätettiin, että pyhälle kommuuniolle
tuli osallistua vähintään kerran
vuodessa pääsiäisenä.

Lyonin (1274) ja Firenzen
(1438-1442) kirkolliskokouksissa keskusteltiin ennen kaikkea
mahdollisuuksista palauttaa yhteys idän kirkon kanssa. Lisäksi
nämä kirkolliskokoukset esittivät
pitkälle kehitetyn opin Pyhästä
Hengestä.
Konstanzin kirkolliskokous
(1414-18) torjui opin, jonka mukaan yleinen kirkolliskokous olisi
paavin yläpuolella.
Trenton kirkolliskokous
(1545-1563) pidettiin kolmessa
erillisessä istunnossa kolmen eri
paavin aikana. Se kokoontui reformaation aikaan. Mukaan kutsuttiin myös Martti Luther, mutta hän ei kuitenkaan saapunut.
Seuraavaan istuntoon kutsuttiin
niin ikään protestantteja, mutta
he esittivät sellaisia vaatimuksia,
joihin katolinen osapuoli ei voinut suostua. Viimeistä kutsua
protestantit eivät noudattaneet.
Kirkolliskokous keskusteli muun
muassa niistä asioista, joilla protestantit olivat kyseenalaistaneet
katolista oppia. Protestanttinen
oppi tuomittiin. Samanaikaisesti muotoiltiin katolisen kirkon
opetus Jumalan ilmoituksesta,
perisynnistä, vanhurskauttamisesta, pyhistä sakramenteista,
eukaristiasta ja katumuksen harjoittamisesta. Konsiili määräsi
myös perustettavaksi hengellisiä
seminaareja, jotta voitaisiin taata
tulevan papiston uskonnollinen
ja tiedollinen kasvatus. Piispoille
annettiin määräys, että heidän
tuli asua oman hiippakuntansa alueella. Siihen asti he olivat
usein asuneet oman hiippakuntansa ulkopuolella.
Vatikaanin ensimmäiseen
kirkolliskokoukseen (1869-70)
myös idän kirkoille ja protestanteille lähetettiin kutsu, mutta
niiden edustajat eivät saapuneet.
Kirkolliskokous julisti opin paavin erehtymättömyydestä uskoa ja
moraalia koskevissa kysymyksissä.
55 piispaa vastusti tätä dogmia
– tosin ei niinkään teologisista syistä – ja poistui Roomasta.
He edustivat kuitenkin pientä
vähemmistöä konsiilin jäsenistä.
Opin paavin erehtymättömyydestä kristillisen uskon mukaisena
hyväksyi ehdoton enemmistö
kirkolliskokouksen jäsenistä eli
49 kardinaalia, 10 patriarkkaa, 7
priimasta, 124 arkkipiispaa, 522
piispaa, 6 apottia ja 49 apostolista
vikaaria. Tämä dogmi ei tarkoita,
että jokainen paavin julkilausuma olisi erehtymätön. Sellainen
luonne on vain niillä lausunnoilla, jotka hän juhlallisesti antaa
määritellessään Kirkon oppia.
Kirkolliskokous julkaisi myös
konstituution ”Dei Filius”, joka
käsittelee luomista, Jumalan ilmoitusta, uskoa sekä ymmärryksen ja uskon välistä suhdetta.
Paavi Pius IX keskeytti kirkolliskokouksen istunnon, kun
Ranskan-Saksan sota puhkesi ja
monet piispoista halusivat palata

omaan hiippakuntaansa. Lisäksi
Italian hallitus ilmoitti, että Rooma oli miehitetty ja liitetty sen
alaisuuteen. Tällainen poliittinen tilanne teki kirkolliskokouksen jatkamisen mahdottomaksi.
Ilmeni myös pelkoja siitä, että
maalliset hallitukset yrittäisivät
vaikuttaa konsiilin päätöksiin.

Vatikaanin toinen
kirkolliskokous
1900-luvulla Kirkossa esiintyi
tarpeita, jotka tekivät uuden kirkolliskokouksen koollekutsumisen välttämättömäksi. Silloinen
yhteiskunnallinen kehitys nosti
esille lukuisia uusia ongelmia ja
haasteita, jotka vaativat Kirkon
vastausta. Pelkkä vastaaminen
uusiin kysymyksiin ei riittänyt,
vaan tarvittiin myös uudet ohjeet
pastoraalista työtä varten muuttuneessa todellisuudessa, joka
synnytti uusia tarpeita. Jo paavi
Pius XI oli havainnut nuo tarpeet, samoin hänen seuraajansa
paavi Pius XII. He ottivat myös
askeleita valmistellakseen uutta
kirkolliskokousta.
Aloitteen uuden konsiilin
koollekutsumisesta teki paavi
Johannes XXIII. 25.1.1959 hän
määräsi kirkolliskokouksen koollekutsumisesta. Tämä tapahtui
pyhän Paavalin basilikassa, kristittyjen ykseyden puolesta vietettyjen rukousten päätteeksi. Alusta
alkaen hän asetti uudelle kirkolliskokoukselle kaksi tavoitetta:
Kirkon uudistus eli niin sanottu
aggiornamento, jonka tarkoituksena oli auttaa Kirkkoa täyttämään
tehokkaasti sielunhoidolliset velvollisuudet uusina, vaikeina aikoina. Toinen päämäärä oli Kirkon
ohjaaminen ykseyden tielle.
Alkoi uuden kirkolliskokouksen valmistelu. Paavi kehotti
piispoja, sääntökuntia ja katolisia
oppilaitoksia lähettämään aloitteita. Seuraavaksi kutsuttiin koolle vuonna 1960 valmistelutyötä
johtava keskuskomissio, johon
kuului piispoja 60:sta eri maasta.
Perustettiin myös komissio, joka
paneutui käytännön kysymyksiin.
Se valmisti 70 kaavaa julkilausumista, joista konsiilin isien oli
määrä keskustella.
Kirkolliskokouksen jäseniksi
kutsuttiin kaikkien hiippakuntien piispat sekä titulaaripiispat ja
myös sääntökuntien yleisesimiehet. Kaiken kaikkiaan heitä oli
3070. Tarkkailijoiksi kutsuttiin
erossa olevien kirkkojen edustajia. Kutsun hyväksyi 28 ei-katolista kirkkoa.
Neljä vuotta kestäneen intensiivisen valmistelutyön jälkeen kirkolliskokous kutsuttiin
koolle julkaisemalla apostolinen
konstituutio ”Humanae salutis”
25.12.1961. Erillisessä asiakirjassa, apostolisessa kirjeessä nimeltä
”Concilium die nostro” avajaispäiväksi määrättiin 11.10.1962. Työs-

kentelyä kesti vuoteen 1965 ja se
jakautui neljään istuntoon – joka
vuosi yksi istunto, joista jokainen
kesti kaksi kuukautta.
Paavi Johannes XXIII kuoli
ensimmäisen istunnon jälkeen.
Hänen seuraajastaan, Paavali VI:
sta tuli työn jatkaja. Hänellä oli
tärkeä merkitys konsiilin kulussa.
Muun muassa maallikot saattoivat nyt osallistua kirkolliskokoukseen. Jotta kirkolliskokouksen
työskentelystä voitaisiin antaa
maailmalle totuudenmukainen
kuva, perustettiin erityinen tiedotustoimisto.
Konsiilin istunnoista ei tullut
helppoja. Niissä käytiin mielenkiintoisia ja vaikeita keskusteluja.
Esitettiin erilaisia ehdotuksia ja
aloitteita välttämättömistä muutoksista. Kysymys ei kuitenkaan
ollut dogmaattisista tai moraalisista muutoksista, vaan Kirkon
pastoraalisen työn muodoista,
periaatteista ja painotuksista.
Ensimmäinen kysymys, johon
kirkolliskokous paneutui, oli liturgia. Se ymmärrettiin Jumalan
Sanasta käsin. Nyt avattiin mahdollisuus uskovien osallistumiselle liturgiaan, kansan kielen
käytölle, konselebraatiolle ja
kommuunion nauttimiselle molemmissa muodoissa.
Seuraavaksi keskityttiin pohtimaan aihetta ”ilmoituksen
lähteistä”. Keskustelun hedelmänä syntyi konstituutio Jumalan
ilmoituksesta – ”Dei Verbum”.
Keskustelu jatkui koskemaan Kirkon olemusta ja sen seurauksena
julkaistiin konstituutio Kirkosta
– ”Lumen gentium”. Siihen liittyivät myös pyhää Neitsyt Mariaa
käsittelevät kysymykset. Korostettiin paavin, apostoli Pietarin seuraajan, ympärille keskittyneiden
piispojen kollegiaalisuutta. Tästä
seuranneen keskustelun erityisenä hedelmänä syntyi uusi instituutio: piispainsynodi. Säännöllisesti
kokoontuvalla piispainkokouksella on tehtävänään pohtia Kirkon
ajankohtaisia sielunhoidollisia
ongelmia ja neuvoa paavia ratkaisemaan niitä.

Kirkko maailmassa oli yksi
konsiilin tärkeistä aiheista. Sen
ytimenä oli Kirkon tuominen
nykyajan ihmisen elämään. Tätä
käsitteli pastoraalikonstituutio
Kirkosta nykyajan maailmassa,
nimeltään ”Gaudium et spes”.
Keskustelun kuluessa ilmeni
useita vaikeita kysymyksiä, jotka
käsittelivät tämän päivän maailmaa, avioliittoa ja perhettä,
asevarustelua, ihmisen arvoa ja
oikeuksia sekä yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta. Muita
kirkolliskokouksen laajasti käsittelemiä aiheita olivat piispanvirka, pappien tehtävät ja koulutus,
ekumenia, uskontojenvälinen
vuoropuhelu, uskonnonvapaus,
uskonnonopetus, lähetystyö sekä
joukkotiedotusvälineet. Näiden
keskusteluiden hedelmänä julkaistiin yhdeksän dekreettiä ja
kolme julistusta.
Kirkolliskokous päättyi juhlallisuuksiin Pietarinkirkon aukiolla
Roomassa 8.12.1965. Konsiilin
päätökset ovat ohjanneet Kirkon
elämää tähän päivään saakka.
Tämä ei ole ollut aina helppoa,
sillä kirkolliskokous on joutunut
monien virheellisten tulkintojen
kohteeksi. Vallitsee kaksi suuntausta: toinen puoli pyrkii liberalisoimaan sen päätöksiä, toinen
taas torjuu ne syyttäen konsiilia
modernismista. Kumpikaan osapuoli ei tee oikeutta konsiilin
hengelle. Se voidaan tiivistää yhteen lauseeseen: Kirkolliskokous
kehottaa kristittyjä palaamaan
alkuperäiseen evankeliumiin.
Vain siten kristityt voivat säilyttää oman itsetietoisuutensa maailman muutoksissa, joita maallistuminen nostaa esiin. Sen vuoksi
on välttämätöntä jatkuvasti opiskella viimeisen kirkolliskokouksen julkilausumia ja syventyä sen
opetuksiin.

+ Józef Wróbel SCJ
Piispan pitävä alustus
paastoraalineuvoston
kokouksessa 2.9.2006

Vatikaanin II kirkolliskokous
KONSTITUUTIOT
Kirkolliskokouksen tärkeät
konstituutiot vihdoin yksissä
kansissa. Tätä kirjaa seuraa
ensi vuonna konsiilin muiden
tekstien, myös ennen suomeksi
julkaisemattomien, kokoelma.
Yli 400 sivua.
Hinta Katolisesta tiedotuskeskuksesta noudettuna 20 euroa, mahdolliset postituskulut
6 euroa.
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Vakio-ohjelma
HELSINKI

HELSINKI

TURKU

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

13.10. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
14.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
17.10. ti 10.30-12.30 äiti-lapsipiiri seurakuntasalissa, 16.00 uskonnonopetus
vahvistuksen sakramenttia varten
18.10. ke 16.30 apologetiikan opintopiiri
seurakuntasalissa, 19.00 neokatekumenaaliyhteisön katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
19.10. to 18.00 Catholic students’ club:
ruusukko ja messu, 19.00 ekumeeninen
rukoushetki kirkossa
20.10. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
21.10. la 9.30–16.00 retretti seurakuntalaisille
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu
23.10. ma messu 7.30, ei iltamessua!
24.10. ti ei messua pappienneuvoston
vuoksi
28.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.10. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous
1.11. ke 16.30 apologetiikan opintopiiri
seurakuntasalissa
2.11. to 18.00 Catholic students’ club: ruusukko ja messu
3.11. pe 19.00 neokatekumenaaliyhteisön
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
4.11. la Vainajien päivä: 11.00 messu,
13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

14.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
17.10. ti 19.00 informaatiokurssi
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
28.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
4.11. la Vainajien päivä: 10.30 messu,
12.00 rukoushetki hautausmaalla
5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi

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, 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; su 11.30 messu
(1. su ruotsi; 2. su englanti; 3. su vietnami, 4. su englanti; 5. su saksa), 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 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/
Mass in English or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu.
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon 18.00 (sisarten
kappelissa/in sisters’ Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00,
la/Sat 18.00. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please check the
schedule on the information board or at: olavi.catholic.fi).
TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in
English. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat 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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----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 15.10. su 16.00
Tikkurila: 22.10. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
14.10. la 18.00 aattomessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
21.10. la 16.00 messu Hangossa, 18.00
aattomessu
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
24-25.10. ti-ke Ei messua kirkossa!
28.10. la 10.00 lauantaikurssi, 18.00 aattomessu
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai, Pyhän Marian kirkon vihkimisen vuosipäivä:
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
4.11. la Kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu suomeksi,
messun jälkeen opetus ensikommuuniota ja vahvistusta varten Englantilaisessa
koulussa, 18.00 aattomessu
5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Hanko: 21.10. la messu 16.00 Täktomin
kappelissa

----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: 28.10 la 10.00 messu

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
13.10. pe 18.00 messu Kiteellä
14.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa, 18.00 English Mass
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai:
10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
19.10. to 14.00 Seniorien kokous
21.10. la lauantaikurssi, 12.15 messu,
18.00 English Mass
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.00 ruusukkorukous, 10.30 piispanmessu
28.10. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa,
18.00 English Mass
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa
4.11. la Kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä/Commemoration of All
the Faithful Departed (All Souls): 10.30
messu (Mass in English)
5.11. su Kaikkien Pyhien juhla: 9.45 ruusukkorukouspiiri, 10.30 juhlamessu
----------------- Diaspora ----------------Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 13.10.;
10.11.; 1.12. pe 18.00 messu
Joensuu (ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu
32): 14.10.; 11.11.; 2.12. la 11.00 messu,
9.45 uskonnonopetus
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26):
14.10.; 11.11.; 2.12. la 16.00 messu
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 15.10.; 12.11.; 3.12. su
16.00 messu
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu
11): 28.10.; 25.11.; 16.12. la 11.00 messu,
9.45 uskonnonopetus
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snellmaninkatu 8): 29.10.; 26.11.; 17.12. su
16.00 messu
Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä syksyllä 2006:
21.10.; 18.11.; 9.12.
Seniorit:
19.10.; 16.11.; 14.12.

Lokakuun aikana tervetuloa rukoilemaan yhdessä ruusukkoa sunnuntaisin klo 10.00. — On Sundays during
the month of October we will be
praying the rosary at 10.00.
Sunnuntaina 22.10. tervetuloa
messuun, jonka viettää piispa Józef
Wróbel SCJ. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa. — On
Sunday 22.10. welcome to the Mass
celebrated by Bishop Józef Wróbel
SCJ. After Mass coffee will be served
in the parish hall.

Kalenteri
TAMPERE

OULU

Pyhän Ristin seurakunta

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

14.10. la 10.00 pyhä messu ja katekeesi
nuorille
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai:
10.00 päämessu, 14.00 messu puolaksi,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
21.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.30 piispanmessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.11. la Vainajien päivä: 10.30 messu poisnukkuneiden uskovien puolesta
5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su
5.11 klo 15.00, su 3.12 klo 15.00
Lapua: la 28.10 klo 9.00, la 11.11 klo 9.00,
la 9.12 klo 9.00, 26.12 klo 9.00
Kurikka: la 28.10 klo 18.30, la 11.11 klo
18.30, la 9.12 klo 18.30, 25.12 klo 17.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): la 11.11 klo
12.00, la 9.12 klo 12.00, 26.12 klo 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): la 28.10 klo 16.00,
la 11.11 klo 16.00, la 9.12 klo 16.00, 26.12
klo 16.00

KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
14.10. la 13.00 perhemessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai:
18.00 messu
19.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai:
18.00 messu
26.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai:
11.00 messu
2.11. to 18.00 iltamessu
5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
----------------- Diaspora ----------------Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 4.11. vain
messu klo 16.00, ei opetusta!, la 2.12. uskonnonopetus 14-16, messu klo 16.00
Lappeenranta (Ort. kirkossa): 15.10.,
19.11., 17.12. su messu klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa,
Mannerheimintie 12): 22.10., 26.11. su
messu klo 11.00
Kouvola: 14.10., 11.11., 9.12. la uskonnonopetus 11-13, messu klo 13.00
Uskonnonopetus Kouvolassa
14.10., 11.11., 9.12. la uskonnonopetus 1113, messu klo 13.00
Huom. Lahdessa lauantaina 4.11. vain
messu klo 16 ortodoksisessa kirkossa.
Huom. ei ole uskonnonopetusta.

Syystalkoot
pyhän Ursulan
seurakunnassa
lauantaina 21.10.2006 klo 12. Ottakaa mukaan tarvittavat työvälineet
ja eväät nyyttikestejä varten. Talkoot
päättyvät grillijuhlaan. Tervetuloa
mukaan!

13.10. pe 17.00 adoraatio
14.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai:
10.00 Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
20.10. pe 17.00 adoraatio
21.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai:
10.00 Mass in English, 11.15 päämessu
20.10. pe 17.00 adoraatio
21.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai:
10.00 Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
2.11. to 19.00 ekumeeninen sanan jumalanpalvelus Ortodoksisen kirkon seurakuntasalissa (Torikatu 74)
3.11. pe 17.00 adoraatio
4.11. la Vainajien päivä: 11.00 rukoushetki
hautausmaalla
5.11. su Pyhäinpäivä: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: su 15.10 klo 17.00
Raahessa: su 29.10., su 5.11. klo 17.00

Torstaina 16.11. klo 18.00 Mässa för AC:s
avlidna. C:a 18.30 broder Henrik Alberius
O.P.: Andlighet och socialt engagemang.
Att vara i världen men inte av den./ Messu
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 veli
Henrik Alberius ruotsiksi: Hengellisyys
ja sosiaalinen osallistuminen. Olla maailmassa mutta ei maailmasta.
Torstaina 14.12. klo 18.30 Rakkauden
lähetyssisaret (Äiti Teresan sisaret) kertovat karitatiivisesta työstään. Esitys
toimiin alustuksena Maallikkoforumille,
missä keskustelemme maallikkojen karitatiivisesta vastuusta. Lopuksi nautimme
perinteiset jouluglögit/ Moder Theresas
systrar berättar om karitativt arbete och
Lekmannaforumet diskuterar lekmännens karitativa ansvar. Därefter serveras
julglögg.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin/English on
the following Thursday evenings in St.
Henry’s Cathedral starting at 18.00:
October 19; November 2, 16, 30; December 14 — WELCOME!

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

TOIMISTOT

Kirjallisuuspiiri

Katekeettinen keskus

kokoontuu jälleen syksyllä kesätauon jälkeen. Tarjolla monipuolista luettavaa ja
rönsyileviä keskusteluja. Kokouspaikka on
entinen: Studium catholicum, Ritarikatu 3b
A, 3. krs. Kokoonnumme seuraavina torstaipäivinä klo 18.30:
9.11. Dava Sobel: Galileon tytär
7.12. Jan Guillou: Tie Jerusalemiin
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095. Sähköposti katekeesi@catholic.
fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna arkisin 10-16.

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.
Tulevien uudistus- ja korjaustöiden vuoksi jotkut Studiumin toiminnot jäävät pois
lukuvuonna 2006-2007. Kirjasto on auki
syyskuun alusta lähtien toistaiseksi. Aukioloajat pysyvät ennallaan: tiistaisin ja
torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo
10-18. Tapahtumista (messu, luento jne.)
ilmoitetaan erikseen.

Suomen Caritas

17.10. Munkki Serafim kertoo ortodoksikirkon luostareista, elämästä Valamon
luostarissa ja Kreikan Athos-vuorella.
Keskustelua.
24.10. Teresojen opastettu tutustuminen
Taidemuseo Tennispalatsin näyttelyyn Athos – luostarielämää Pyhällä Vuorella
21.11. Marjatta Jaanu-Schröder kertoo
Jaavan monikerroksisesta kulttuurista ja
uskonnoista. Keskustelua.
2.12. Joulumyyjäisten valmistelu klo 10.00
– 14.00.
3.12. Joulumyyjäiset klo 11.15 – 14.00.
12.12. Pikkujoulu: Mukavaa yhdessäoloa
syyskauden päätteeksi. Tuothan Pukin
konttiin pienen lahjan!
TYÖILLAT: Esitelmäiltojen lisäksi Teresa ry
järjestää vielä 7.11. käsityö- ja askarteluillan P. Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen.
Tule ja tuo mukanasi intoa ja ideoita
tehdä omin käsin jotain kaunista ja hyödyllistä. Saat tehdessäsi hyvän mielen ja
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat valmistamiasi tuotteita. Tule rohkeasti
mukaan, hauskan tekemisen parissa on
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.
Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vaivattomimmin maksaa kokousilloissa suoraan rahastonhoitaja Mervi Kurjelle, tällöin
kummallekaan ei synny pankkikuluja. Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun myös
pankkiin, tili on 127130-82960, saajana
Teresa ry.

ILMOITUKSIA

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.

3.10. alkaen Pyhän Henrikin seurakuntasalissa kuukauden 1. ja 3. tiistai klo
10.30-12.30. Toiminta ei ole ohjattua, vaan
tarkoituksena on antaa vauvojen ja pikkulasten äideille paikka, jossa tutustua ja jutella samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa lastenhoidon lomassa. (Omat lelut
mukaan.) Tervetuloa! Lisätietoa osoitteesta
info@catholic.fi.
Come meet other babies, small children
and their mothers in St. Henry’s parish hall
every 1st and 3rd Tuesday of the month,
starting on Oct. 3. For more information,
please e-mail info@catholic.fi. Welcome!

Yleisteema: Franciscuksen kanssa kohti
uutta Eurooppaa: Rauha ja sovitus Euroopassa
Kokousillat syksyllä 2006
Keskiviikko 18.10. Tuulikki Tuuri: Franciscuksen jalanjäljissä;
Franciscuksen sanoma meidän ajallemme
Keskiviikko 15.11. Unkarin pyhän Elisabethin syntymästä kohta 800 vuotta
(1207-2007). Juhlinta alkaa jo 17.11.2006
Keskiviikko 13.12. Pyhän Lucian päivä.
Viettäkäämme valon juhlaa!
Kevät 2007
Tammikuussa emme kokoonnu
Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen kokousilta

Rakkauden lähetyssisaret

TAPAHTUMIA

Teresa ry

Academicum Catholicum

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai.
Ensin vietämme messua klo 18.00. Ruus-
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Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / I
fall annat ej nämns samlas vi i Studium
Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsingfors.
Mötena är öppna för alla.

Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn
lisäksi katolisen identiteetin vahvistaminen
on toiminnassamme tärkeää.
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Ohjelma syyskaudella 2006
Verksamhetsplan för hösten 2006

ukkorukous alkaa klo 17.30.

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
Lokakuun messu ja kokoontuminen sen jälkeen
ovat poikkeuksellisesti
vasta tiistaina 31.10.2006:
kello 14.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen
jälkeen kokoontuminen
seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
3.11.–24.11. on toimitettava viimeistään 20.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Pappisviran
luonteesta
Diakoni Nguyen Toan Trin pappisvihkimysmessussa lauantaina 7.10. saarnasi Helsingin piispa,
mons. Józef Wróbel SCJ käyttäen vihkimysordoon
kuuluvaa saarnaa:
Tämä veljemme on täällä sukulaistensa, ystäviensä ja seurakunnan
keskellä, jotta hänet vihittäisiin papin virkaan. Miettikäämme
sen tähden tarkoin, millainen on se kirkon virka, johon hänet
asetetaan.
Jeesuksessa Kristuksessa koko Jumalan pyhä kansa muodostaa
kuninkaallisen papiston. Mutta Kristus, suuri ylipappimme, valitsi
myös opetuslapsia toimimaan kirkossa julkisessa ja papillisessa
tehtävässä hänen nimissään ja ihmisten puolesta. Kristuksen oli
Isä lähettänyt ja hän puolestaan lähetti maailmaan apostolit, jotta
hän itse voisi apostolien ja heidän seuraajiensa piispojen kautta
toimia jatkuvasti kirkkonsa opettajana, pappina ja paimenena.
Papit taas ovat piispojen auttajia, sillä he jakavat piispojen
papillisen tehtävän ja heidät on yhdessä piispojen kanssa kutsuttu
Jumalan kansan palvelukseen.
Tämä veljemme on tarkoin harkinnut kutsumustaan ja hänet
vihitään nyt pappeuden virkaan. Sen kautta hän tulee osalliseksi
Kristuksen omasta palveluvirasta, ja niin Kristuksen, opettajan,
papin ja paimenen viran kautta, koko kirkko, joka on hänen
ruumiinsa, kasvaa ja rakentuu Jumalan kansaksi ja pyhäksi temppeliksi.
Tämä veljemme on kutsuttu jakamaan piispojen pappisvirkaa
ja muovautumaan Kristuksen, iankaikkisen ylipapin kaltaiseksi.
Vihkimyksen kautta hänestä tulee uuden liiton tosi pappi, joka on
pyhitetty julistamaan evankeliumia, kaitsemaan Jumalan kansaa ja
viettämään pyhää liturgiaa, varsinkin Herran ehtoollisuhria.
Niinpä, rakas poikamme, kun sinut nyt vihitään papiksi, sinä
tulet täyttämään Kristuksessa uskon opettajan tehtävää. Jaa siis
kaikille sitä Jumalan sanaa, jonka itse olet iloiten vastaanottanut.
Tutkiskele Jumalan lakia. Katso, että minkä luet, sen uskot, mihin
uskot, sitä opetat ja mitä opetat, sitä toteutat myös omassa elämässäsi. Olkoon se, mitä opetat. Jumalan kansalle todellista hengen
ravintoa. Olkoon elämänvaelluksesi innoituksena kaikille Kristukseen uskoville, niin että voisit sanoin ja teoin rakentaa Jumalan
kirkkoa.
Sinä täytät Kristuksessa myös pyhityksen tehtävää. Palveluvirkasi avulla toteutuu uskovien hengellinen uhri ja se yhdistyy
Kristuksen uhriin, joka kannetaan sinun kättesi kautta alttarilla
ehtoollisen uhrin verettömänä salaisuutena. Ole siis selvillä siitä,
mitä toimitat ja toteuta sitä, mitä vietät, niin että Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen muistoa viettäessäsi voisit kuolettaa
itsesi paheista ja kulkea puhtaana uudessa elämässä.
Kun kastat, sinä liität ihmisiä Jumalan kansaan, kun toimitat
parannuksen sakramenttia, sinä annat anteeksi synnit Kristuksen
ja kirkon nimessä, kun voitelet sairaita pyhällä öljyllä, sinä autat
ja lohdutat heitä. Pyhiä toimituksia viettäessäsi, kiittäessäsi ja rukoillessasi päivän eri hetkinä Jumalan kansan ja koko maailman
puolesta muista, että sinut on kutsuttu ihmisten joukosta ja asetettu ihmisten palvelukseen hoitamaan ja rakentamaan heidän
suhdettaan Jumalaan. Täytä tätä Kristuksen papillista tehtävää
sydämen ilolla ja etsi sitä, mikä on hänen mieleensä — älä sitä mikä
miellyttää vain sinua itseäsi.
Rakas poikamme, pidä siis mielessäsi, että jaat piispasi yhteydessä ja hänen alaisuudessaan omalta osaltasi Kristuksen, kirkon pään
ja paimenen tehtävää. Pyri liittämään kaikki uskovat yhdeksi perheeksi, jotta voisit johdattaa heidät Pyhässä Hengessä ja Kristuksen
kautta Isän luokse. Pidä silmiesi edessä aina Hyvä Paimen, joka ei
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, etsimään ja pelastamaan
eksyneet.
De Ordinatione Episcopi,
Presbyterorum et Diaconorum.
Editio typica altera, 1990.
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Pappeus on lahja ja salaisuus
Isä Trin ensimessussa sunnuntaina 8.10. saarnasi Turun seurakunnan kirkkoherra, isä Peter Gebara SCJ:
Arvoisa isä piispa Józef! Rakkaat veljet pappeudessa! Rakkaat sisaret ja
veljet Kristuksessa! Hyvä isä Tri!
Tänään, kun nyt osallistumme
sinun ensimessuusi, on hyvä syy
katsoa uskon silmillä pappeuteen.
Mitä on pappiskutsumus? Ja pitäisi tunnustaa jo aivan alussa, että
jokainen kutsumus pappeuteen
on syvimmiltään suuri salaisuus
ja lahja, joka täyttää ihmisen kokonaan. Jokainen meistä papeista
saa kokea sen hyvin selvästi koko
elämänsä ajan. Tämän lahjan suuruuden edessä tunnemme oman
mitättömyytemme.
Kutsumus pappeuteen on Jumalan valinnan salaisuus. Johanneksen evankeliumissa luemme
tästä näin: ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja
minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää,
sitä hedelmää joka pysyy.”(Joh
15,16). Ja Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi tästä näin: ”Kukaan
ei itse ota tätä arvoa itselleen,
vaan ylipapin kutsuu Jumala, joka
kutsui jo Aaronin.”(Hepr 5,4) Ja
profeetta Jeremia lisää: ”Jo ennen
kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen
kuin sinä synnyit maailmaan,
minä pyhitin sinut omakseni ja
määräsin sinut kansojen profeetaksi.” (Jer 1,5).
Näiden Pyhän Hengen innoittamien sanojen täytyy vavistuksella käydä syvälle jokaisen papin
sieluun. Ne vaativat meiltä myös
suurta nöyryyttä, kun puhumme
pappeudesta. Ja meidän pappien
pitäisi aina muistaa ja ymmärtää,

että Jumala on meidät ”kutsunut
pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella vaan oman
päätöksensä ja armonsa mukaisesti.”(2.Tim 1,9). Totta on myös,
”etteivät ihmisten kielten sanat
riitä kuvaamaan sen salaisuuden
arvoa, joka kätkeytyy pappeuteen”.
Hyvä isä Tri! Sinä varmasti
olet jo pitkään ja monella tavalla
yrittänyt pohtia pappeuden salaisuutta, ehkä osaat jotakin sanoa
tästä, mitä merkitsee olla pappi.
Huolimatta siitä, että se on salaisuus, voimme erityisesti tänään,
kun viettämme sinun kanssasi
pappeutesi ensimmäistä päivää
ja ensimessua, yrittää ”koskettaa”
sitä suurta salaisuutta.
Mitä merkitsee olla pappi?
Kuka on pappi? Apostoli Paavalin mukaan pappi on ennen
kaikkea palvelija, jonka huostaan
on uskottu Jumalan salaisuudet:
”Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan
on uskottu Jumalan salaisuudet.
Siltä, jolle on jotain uskottu,
vaaditaan, että hän osoittautuu
luottamuksen arvoiseksi” (1.Kor
4,1-2).
Juuri siten pappi-palvelija saa
Kristukselta pelastuksen talletuksen jakaakseen sen ihmisille,
joiden luokse hänet on lähetetty.
Kysymys on uskon talletuksesta.
Siksi pappi on Jumalan sanan ihminen, sakramenttien ihminen,
”uskon salaisuuden” ihminen.
Kukaan ei voi kuvitella olevansa
tämän talletuksen ”omistaja”.
Mutta Kristuksen käskyn nojalla
vain papilla on oikeus jakaa tätä

omaisuutta toisille. Miksi se on
näin? Tämä on suuri salaisuus.
Pappiskutsumus on mysteerio.
Se on ”ihmeellisen vaihdannan”
salaisuus Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen antaa Kristukselle
oman ihmisyytensä jotta Kristus
voisi käyttää sitä pelastuksen työkaluna. Kristus puolestaan ottaa
vastaan sen lahjan, jotta ihmisestä tulisi Hänen ”alter egonsa”.
Se, joka ei syvenny tämän
”vaihtokaupan” salaisuuteen, ei
voi ymmärtää kuinka on mahdollista, että nuori mies kuullessaan
sanat ”Seuraa minua!” jättää kaiken Kristuksen tähden, varmana
siitä, että tällä tiellä hänen inhimillinen persoonallisuutensa saavuttaa koko täyteytensä.
Miten muuten ihminen voisi toteuttaa itseään paremmin
kuin siten, että voi joka päivä ”in
persona Christi” liittyä sovituksen uhriin, siihen samaan, jonka
Kristus antoi ristillä?
Hyvä isä Tri! Pappeus on
alkuperältään ”Kristuksen pappeutta”, hänen, joka on ainoa
Uuden Testamentin arkkipappi.
Hän, Jeesus Kristus, uhraa itsensä
– ruumiinsa ja verensä – Jumalalle. Juuri tämä uhri sovittaa koko
ihmiskunnan Isän silmissä, välillisesti myös koko luomakunnan.
Pappi, joka viettää eukaristiaa
joka päivä, pääsee syvälle sisään
tähän salaisuuteen. Siksi eukaristian vieton pitäisi olla sinulle,
isä Tri, pyhä tehtävä, päivän töistä tärkein, koko elämän keskus.
Tässä sinä olet mitä syvimmin
”in persona Christi”. Mutta tämä
juuri antaa toisen haasteen: ”Mitä

merkitsee olla pappi tämän päivän maailmassa, suurten muutosten keskellä kolmannen vuosituhannen kynnyksellä?
Ei ole epäilystäkään, etteikö
pappi yhdessä koko kirkon kanssa
eläisi omassa maailmanajassaan
ja tarkastelisi sitä avoimesti ja hyväntahtoisesti. Mutta sinun täytyy
olla myös tapahtumien kriittinen
ja valpas tarkastelija. Pyhä Paavali kehottaa meitä näin: ”Minä
vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, (...)
julista sanaa, astu esiin sopivaan
ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika,
jolloin ihmiset eivät siedä kuulla
tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettaija
kuullakseen sitä mitä kulloinkin
mieli tekee. He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.” (2.Tim 4,2-4).
Maailma houkuttelee toimimaan samalla tavalla, eli ”kuulla
sitä mitä kulloinkin mieli tekee”.
Silloin Kirkon, piispan tai papin,
opetukset totuudesta, ovat heille
vain ”taruja”, jopa sakramentit
ovat heille ”teatteria”.
Sinun, isä Tri, ei tarvitse pelätä olevasi ”ei-nykyaikainen”,
sillä jokaisen papin inhimillinen
”tänä päivänä” on liitetty Kristus
Lunastajan ”tähän päivän”. ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään
ja ikuisesti.” (Hepr 13,8)
Huomaat joskus, kuinka ne
samat ihmiset, jotka äsken sanoivat sinulle, että olet niin mukava
ja hieno pappi, seuraavana päivänä huutavat ehkä sinulle suoraan

”Minä vihaan sinua!”, koska sanoit heille totuuden, jota he eivät
kestä. Vaikka he itse eivät ehkä
koskaan sano sinulle ”kiitos”,
vaan odottavat sinulta jatkuvasti
kiitosta mistä vain. Jeesuksellakin
oli ensiksi palmusunnuntai, kun
ihmiset huusivat ”Hoosianna”, ja
pari päivää myöhemmin samat
ihmiset huusivat ”Ristinnaulitse
hänet”.
Niin kuin jokainen pappi, sinäkin, isä Tri, olet ”in persona
Christi”. Meidän on kuljettava
samalla tiellä kuin Mestarimme,
ainoa Pappi, Jeesus Kristus, palmusunnutain ja pitkäperjantain
kautta ylösnousemuksen kunniaan ja riemuun.
Arvoisa isä piispa Józef, rakkaat veljet pappeudessa, hyvä isä
Tri! Tämän ensimessun saarnan
lopuksi haluan toivottaa teille
kaikille, ja itsellenikin, pyhän
Pietarin sanoilla: ”Pyrkikää siis
veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja
valintanne. Kun näin teette, te
ette koskaan lankea, ja niin saatte avatuista ovista vapaasti astua
meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.” (2.Piet
1,10-11).
Hyvä isä Tri, rakasta pappeuttasi! Pysy sille uskollisena loppuun saakka! Osaa nähdä siinä se
evankeliumin aarre, jonka edestä
kannattaa antaa kaikkensa! Aamen.
Peter Gebara SCJ
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Pyhä isä pappis- ja sääntökuntakutsumuksista
Baijerin vierailullaan paavi Benedictus XVI kohtasi 11.9. Altöttingin Pyhän Annan basilikassa mariaanisen vesperin yhteydessä
sääntökuntalaisia ja baijerilaisten seminaarien opiskelijoita. Fides julkaisee seuraavassa hänen saarnansa.
Rakkaat ystävät!
Olemme kokoontuneet tähän
armon täyttämään paikkaan
Altöttingissä – seminaristit,
jotka valmistautuvat pappeuteen, papit, sääntökuntiin
kuuluvat miehet ja naiset
sekä Hengellisten kutsumusten seuran jäsenet. Olemme
kokoontuneet Pyhän Annan
basilikaan hänen tyttärensä,
Herran äidin, alttarin ääreen.
Me olemme kokoontuneet
tänne miettimään omaa kutsumustamme palvella Jeesusta
Kristusta ymmärtääksemme
sitä paremmin, kun olemme
pyhän Annan tarkkaavien
silmien alla, hänen, jonka kodissa kasvoi pelastushistorian
suurin kutsumus. Maria vastaanotti kutsumuksensa enkelin ilmoituksesta. Meidän kotiimme enkeli ei tule näkyvällä tavalla, mutta Herralla on
suunnitelma jokaista varten;
hän kutsuu jokaista meistä
nimeltä. Meidän tehtävämme
on oppia kuuntelemaan ja havaitsemaan hänen kutsunsa ja
olemaan rohkeita ja uskollisia
hänen seuraamisessaan, jotta,
kun kaikki on sanottu ja tehty,
meitä pidettäisiin luotettavina
palvelijoina, jotka ovat käyt-
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täneet hyvin meille annetut
lahjat.
Me tiedämme, että Herra
etsii työntekijöitä elonkorjuuseensa. Hän itse sanoi: “Satoa
on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa,
jolle sato kuuluu, lähettämään
väkeä elonkorjuuseen” (Matt.
9:37-38). Tämän tähden olemme täällä: esittääksemme kiireellisen pyyntömme sadonkorjuun Herralle. Jumalan
elonkorjuu on todella suuri
ja se tarvitsee työntekijöitä:
niin sanotussa kolmannessa
maailmassa – Latinalaisessa
Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa – ihmiset odottavat sanantuojia tuomaan heille rauhan evankeliumia, ihmiseksi
tulleen Jumalan hyvää sanomaa. Mutta myös länsimaissa, meidän keskuudessamme
Saksassa ja suurella Venäjällä
voitaisiin korjata suuri sato.
Mutta puuttuu ihmisiä, jotka
haluavat tulla Jumalan sadonkorjuun työmiehiksi. Nykyään
on samoin kuin silloin, kun
Herra liikuttui säälistä ihmisjoukkoja kohtaan, jotka olivat
kuin lampaat ilman paimenta.
Ihmiset varmaankin osaavat
tehdä monia asioita, mutta
heidän on vaikea löytää mie-

lekkyyttä elämäänsä. Herra,
katso levotonta aikaamme,
joka tarvitsee evankeliumin
julistajia, sinun todistajiasi,
ihmisiä, jotka osaavat näyttää tien rikkaaseen elämään!
Katso maailmaamme ja tunne
yhä sääliä sitä kohtaan! Katso
maailmaamme ja lähetä meille
työntekijöitä! Tätä pyytäen me
kolkutamme Jumalan ovelle;
mutta samaa pyytäen myös
Herra kolkuttaa meidän oman
sydämemme ovelle. Herra, tahdotko sinä minut? Eikö tämä
ole liian suurta minulle? Olenko minä liian pieni tähän? “Älä
pelkää”, enkeli sanoi Marialle.
“Älä pelkää: minä olen sinut
nimeltä kutsunut” Jumala sanoo profeetta Jesajan sanoin
(Jes. 43:1) meille – jokaiselle
meistä.
Minne me joudumme,
jos sanomme “kyllä” Herran
kutsulle? Lyhyin kuvaus papillisesta tehtävästä – ja se koskee
omalla tavallaan myös sääntökuntiin kuuluvia miehiä ja
naisia – löytyy evankelista Markukselta. Kertomuksessaan
kahdentoista apostolin kutsumisesta hän sanoo: “Nämä
kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen
heidät saarnaamaan” (Mark.

3:14). Olla Jeesuksen kanssa
ja tulla lähetetyksi, mennä
tapaamaan ihmisiä – nämä
kaksi asiaa kuuluvat yhteen ja
yhdessä ne ovat kutsumuksen,
pappeuden, ydin. Olla Jeesuksen kanssa ja tulla lähetetyksi
– nämä kaksi ovat toisistaan
erottamattomia. Vain se, joka
on “hänen kanssaan” oppii
tuntemaan hänet ja voi todella julistaa häntä. Ja kukaan,
joka on ollut hänen kanssaan,
ei voi pitää itsellään, mitä on
löytänyt, vaan hänen täytyy
kertoa siitä toisillekin. Niin
oli myös Andreaksen tapauksessa, kun hän kertoi veljelleen Simonille: “Me olemme
löytäneet Messiaan (Joh. 1:41).
Ja evankelista lisää: “Hän vei
Simonin Jeesuksen luo” (Joh
1:42).
Paavi Gregorius Suuri sanoo yhdessä saarnassaan, että
Jumalan enkelit aina liikkuvat
Jumalassa, kuinka kauaksi he
sitten menevätkään tehtävissään. Ja puhuessaan enkeleistä
pyhä Gregorius ajatteli myös
piispoja ja pappeja: minne
tahansa he menevät, heidän
tulee aina “olla hänen kanssaan”. Me tiedämme tämän
kokemuksesta: milloin papit
monien tehtäviensä keskellä

antavat vähemmän ja vähemmän aikaa Herran kanssa
olemiselleen, he lopulta menettävät kaiken sankarillisen
toimintansa tähden sisäisen
voimansa, joka ylläpitää heitä. Heidän toimintansa on
lopulta tyhjää tekemistä. Olla
Kristuksen kanssa – kuinka
se tapahtuu? Ensimmäinen ja
tärkein asia papille on hänen
päivittäinen messunsa, joka
tulee viettää syvästi sisäisesti
osallistuen. Jos me vietämme
messun todella rukouksen
ihmisinä, jos yhdistämme sanamme ja tekomme Sanaan,
joka käy edellämme ja annamme niiden muovautua eukaristian viettämisen mukaisiksi,
jos kommuunion yhteydessä
annamme hänen todella syleillä meitä ja otamme hänet
vastaan – silloin olemme hänen kanssaan.
Hetkipalveluksen liturgia
on toinen perustava tapa olla
Kristuksen kanssa: siinä me rukoilemme kuin ihmiset, jotka
ovat tietoisia tarpeestaan puhua Jumalan kanssa ja samalla nostamme esiin kaikki ne
toiset, joilla ei ole aikaa eikä
kykyä rukoilla tällä tavalla.
Jos eukaristian viettomme ja
hetkipalveluksemme on tar-
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koitus pysyä merkityksellisinä,
meidän tulee omistautua jatkuvasti uudestaan Raamatun
hengelliselle lukemiselle. Eikä
vain siksi, että kykenisimme
tulkitsemaan ja selittämään
menneisyydestä tulevia sanoja,
vaan löytääksemme ne lohdutuksen sanat, jotka Herra nyt
puhuu minulle, Herra, joka
haastaa minut tällä sanallaan.
Vain tällä tavalla me pystymme
tuomaan inspiroidun Sanan
aikamme ihmisille, Jumalan
ajankohtaisen ja elävän Sanan.
Eukaristinen palvonta on
oleellinen tapa olla Herran
kanssa. Piispa Schramlin ansiosta Altöttingissä on nyt uusi
“aarreaitta”. Siellä missä aiemmin säilytettiin menneisyyden
aarteita, arvokkaita historiallisia ja uskonnollisia esineitä,
siellä on nyt paikka kirkon
tosi aarteelle: Herran pysyvälle läsnäololle sakramentissaan.
Yhdessä vertauksessaan Herra puhuu peltoon kätketystä
aarteesta; se joka löytää sen,
myy kaiken mitä hän omistaa
ostaakseen sen pellon, koska
aarre on arvokkaampi kuin
mikään muu. Kätketty aarre,
kaikkea muuta suurempi hyvä
on Jumalan valtakunta, itse
Jeesus, valtakunta persoonana.
Hän on läsnä pyhitetyssä hostiassa, hän on todellinen aarre,
joka aina odottaa meitä. Vain
palvomalla hänen läsnäoloaan
me opimme, kuinka hänet otetaan vastaan oikealla tavalla.
Opimme kommuunion todellisuutta, opimme eukaristian
viettoa sisältäpäin. Tässä yhteydessä haluan lainata joitakin
hienoja pyhän Edith Steinin
sanoja – hän on yksi Euroopan suojeluspyhimyksistä.
Hän kirjoitti eräässä kirjeessään seuraavasti: “Herra on
läsnä tabernaakkelissa jumaluudessaan ja ihmisyydessään.
Hän ei ole siellä itseään varten
vaan meitä varten: hänelle on
ilo olla meidän kanssamme.
Hän tietää, että me sellaisina
kuin me olemme, tarvitsemme
hänen henkilökohtaista läheisyyttään. Sen tähden kuka
tahansa, jolla on normaalit
ajatukset ja tunteet, tulee luonnollisesti vedetyksi viettämään
aikaa hänen kanssaan aina,
kun se on mahdollista, ja niin
paljon kuin on mahdollista.”
(Gesammelte Werke VII, s.
136 jne.)
Rakastakaamme Herran
kanssa olemista! Silloin voimme puhua hänen kanssaan kaikesta. Voimme tuoda hänelle

pyyntömme, huolenaiheemme, vaikeutemme ja ilomme
– kiitollisuutemme, pettymyksemme, tarpeemme ja toiveemme. Silloin voimme myös aina
pyytää häneltä: “Herra, lähetä
työntekijöitä sadonkorjuuseesi! Auta minua olemaan hyvä
työntekijä viinitarhassasi!”
Täällä basilikassa ajatuksemme kääntyvät Neitsyt Marian puoleen, joka eli elämänsä
kokonaan “Jeesuksen kanssa”
ja oli siis – ja jatkuvasti on – lähellä kaikkia miehiä ja naisia.
Täällä olevat monet votiivitaulut ovat konkreettinen osoitus
siitä. Ajatelkaamme Marian
äitiä, pyhää Annaa, ja samalla äitien ja isien, isoäitien ja
isoisien, tärkeyttä ja perheen
tärkeyttä elämän ja rukouksen
tyyssijana, jossa opimme rukoilemaan ja jossa kutsumukset
voivat kehittyä.
Täällä Altöttingissä me
luonnollisesti ajattelemme
erityisellä tavalla hyvää veli
Conradia. Hän hylkäsi suuren perinnön, koska hän halusi seurata Jeesusta Kristusta
varauksetta ja olla kokonaan
hänen kanssaan. Kuten Herra
suositteli vertauksessaan, hän
valitsi alhaisimman paikan,
nöyrän maallikon paikan veljenä ja portinvartijana. Vahtikopissaan hän pystyi saavuttamaan juuri sen, mistä pyhä
Markus kertoo puhuessaan
apostoleista: “olemisen hänen
kanssaan”, “lähetetyksi tulemisen” toisten luo. Kopistaan
hän pystyi aina katsomaan
tabernaakkelia ja siten aina
“pysymään Kristuksen kanssa”. Tästä kontemplaatiosta
hän oppi rajattoman hyvyyden, jolla hän kohteli ihmisiä,
jotka koputtivat ovelle ympäri
vuorokauden – joskus pahantahtoisesti, haluten ärsyttää
häntä, toisinaan äänekkäästi
ja kärsimättömästi. Kaikille
heille hän hyvyyttään ja inhimillisyyttään ja ilman suuria
sanoja kertoi sanoman, joka
oli pelkkiä sanoja arvokkaampi. Rukoilkaamme pyhää
Conradia, pyytäkäämme häntä auttamaan meitä pitämään
katseemme suunnattuina kohti Herraa, jotta voisimme tuoda Jumalan rakkauden oman
aikamme ihmisille. Aamen!
Benedictus XVI
Alkuperäinen teksti:
© Copyright 2006
Libreria Editrice Vaticana

Kesän lopettajaiset Kouvolassa

Jo vuoden ensimmäisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa Helmut Wiemers ehdotti,
että joskus tulevana kesänä
vietettäisiin iloinen seurakuntajuhla samaan tyyliin kuin
hänen kotiseurakunnassaan
Saksassa on aina vietetty ja
edelleen vietetään. Hän oli jo
usein aiemminkin kuvaillut
meille, miten mukavaa siellä
oli kaikilla, niin aikuisilla kuin
lapsillakin. Ja olihan meistä
muistakin jokunen osallistunut sellaisiin tapahtumiin
niin Saksassa kuin Itävallassa.
Kaikki seurakuntaneuvoston
jäsenet innostuivat asiasta, ja
isä Stanislaw sanoi, että ne järjestetään, jos Helmut johtaa ja
kaikki neuvoston jäsenet auttavat.
Niinpä tuumasta toimeksi.
Ensin suunniteltiin ajankohtaa. Toisten mielestä toukokuun viimeinen sunnuntai
olisi ollut paras, mutta ajatus
hyljättiin, koska silloin on Pyhän Ursulan päivä ja lasten
ensimmäinen kommuunio.
Toivommehan toki, että lapsille jää kommuniosta kaunis
ja harras muisto. Niinpä päädyimme elokuun viimeiseen
sunnuntaihin, jolloin koulutielle lähtevät voisivat saada
messun yhteydessä siunauksen.
Asian tiimoilta järjestettiin muutamia kokouksia.
Päätettiin järjestää erilaisia
kilpailuja, joihin oikeastaan
kaikki saattoivat osallistua.
Perustettiin monia toimikuntia eri tapahtumia ja tehtäviä
varten. Jokaiseen tehtävään
valittiin järjestäjät. Oli keittiötoimikunta, jossa Leena ja
Cleofe olivat emäntinä. He
järjestivät tarjoilut, keittivät
kahvit ja teet sekä lopuksi siivosivat seurakuntasalin. Anja
keitti jo edellisenä päivänä
jättikattilallisen hernerokkaa.

Valittiin vohvelin valmistajat
ja makkaran paistajat. Jokaiselle kilpailulle saatiin erikseen
toimitsijat ja tulosten kirjaajat. Juhlat oli määrä järjestää
ulkona, joten tarvittiin miehiä
valmistamaan yleisölle istumapenkit. Muusikkoja tarvittiin
iloisen tunnelman luomiseen.
Toivottiin kaunista säätä, mutta suunniteltiin sateen varalle
myös vaihtoehtoista ohjelmaa,
johon kuului etenkin karaokekisat lapsille. Kaikkia järjestäjiä
pyydettiin rukoilemaan poutasäätä, ja niin me teimmekin.
Kaikkien järjestäjien nimiä ei
voi tässä luetella. Into oli joka
tapauksessa suuri ja tunnelma
hyvä.
Sitten se tuli, elokuun 27:
s päivä. Oli hyvä ilma, vaikka
vähän pilviäkin näkyi. Ennen
messua järjestäjät jännittivät,
tulisiko yleisöä. Olihan kaikille koululaisille kirjoitettu
informaatiokirjeeseen kutsu
tilaisuuteen. Myös Fideksessä
oli ilmoitus. Niinpä odotukset
olivat suuret.
Ja kun kello alkoi lähestyä
yhtätoista, kirkko täyttyi. Auto
toisensa jälkeen purki lastinsa. Oli paljon lapsia ja paljon
aikuisia. Myöhemmin päättelimme, että rivejä tiivistämällä
olisi saatu ehkä 10-15 ihmistä
tungetuksi penkeille, mutta
sitten olisi jo pitänyt aukaista
seurakuntasalin ovet.
Messu oli kaunis ja iloinen.
Kun tuli rauhan tervehdyksen kohta, isä Stanislaw pyysi
kaikki lapset alttarille, tervehti
heitä ja lähetti heidät viemään
tervehdyksen kaikille kirkkosalissa istuville. Ensin lapset
vaikuttivat vähän hämmentyneiltä, mutta kun he oivalsivat asian, he lähtivät iloisina
toimittamaan tehtävää. Tuntui, että jokainen lapsi tahtoi
antaa kättä jokaiselle.
Messun lopussa oli tarkoi-

tuksena siunata koulutiensä
aloittavat. Heidät kutsuttiin,
ja nyt tuli ensimmäisinä pari
pikku lasta alttarille ja kohta
heidän perässään koko lapsikatras. Ja hyvinhän se meni.
Kaikki lapset ja kaikki aikuiset
saivat siunauksen.
Kilpailut pidettiin ulkona.
Oli munajuoksua, jossa muovimuna oli lusikassa, ja aina pari
juoksijaa kilpaili keskenään.
Oli naulojen hakkaamista
pölkkyyn. Lapset saivat hakata
normaalilla tavalla, aikuisten
piti hakata vasaran “väärällä”
päällä. Oli pussihyppykilpailu,
tikan heittoa ja kansallinen laji
saappaan heitto. Siinä oli kuusi kilpailuryhmää: miehet, naiset, koulutytöt ja koulupojat
sekä alle kouluikäiset pojat ja
tytöt. Etenkin poikien sarjoissa
näkyi, että oli muutamia, jotka
menestyivät lähes joka kilpailussa. Toiminnat jatkuivat yhtaikaa usealla suorituspaikalla,
ja aina välillä saattoi pistäytyä
seurakuntasaliin nauttimaan
erilaisista herkuista.
Siinä puolen viiden aikana alkoi vähän ripsua vettä
taivaalta. Oli aika tarkistaa tulokset ja jakaa palkinnot sekä
kunniakirjat. Seurakuntasalissa oli televisio, jossa soitettiin
lasten lauluja. Niitä kuunteli
joukko pienempiä lapsia. Ei
ollut muodostunut karaokekilpailua. Lapset lauloivat innolla yhdessä, kun sattui tuttu
kappale.
Kesäjuhla loppui. Kaikki
olivat iloisia ja sanoivat, että
tällaiset juhlat on järjestettävä joka vuosi. “Ensi vuonna
uudelleen,” sanoi moni. Seurakuntaneuvoston jäsenet ja
kaikki muut erilaisiin töihin
osallistuneet tunsivat olleensa
kerrankin iloksi ja hyödyksi
muille – sekä tietysti myös itselleen.
Kaisu Vuolio
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olumni
Me kaupunkilaiset

Kaupungissa eläminen on lumonnut kautta aikojen. Kaupungit syntyivät ihmisten kaipauksesta elää yhdessä hyvinvoinnissa ja suojassa villieläimiltä. Alusta asti ne ovat olleet
myös turvapaikkoja vihollisia vastaan. Kaupungeista tuli
kansan uskonnollisen elämän keskuksia. Kun kaupungin
asukkaat eivät enää vilpittömästi palvelleet jumaliansa, nämä
hylkäsivät heidät ja antoivat vapaat kädet viholliselle viedä
mukaansa sotasaaliksi kaikki aarteet ja kalleudet: temppelin
kulta- ja hopeaesineitä; koruja ja karjaa. Miehet tapettiin ja
naisia ja lapsia myytiin orjiksi.
Vanhan testamentin Israelin kansan ylpeys oli Jerusalem,
Daavidin perustama kaupunki ja sen kaunein rakennus oli
Salomonin rakentama temppeli. Mutta pyhän kaupungin
hävityksen jälkeen vuonna 70 jKr. kristityt alkoivat kaivata
ikävöiden sitä hetkeä, jolloin aikojen lopussa Vapahtajan
pelastustyö on täyttynyt ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta
Jumalan luota maan päälle. (Ilm. 21:1-5)
Ei mikään kaupunki ole koskaan vastannut täydellisesti
tässä ajassa kaikkien asukkaitten tarpeita ja toivomuksia, eikä
Jumalan odotuksia. Mikään kaupungin hallitus ei ole pystynyt tyydyttämään niitä. Mutta olisi ollut jo kiitettävää, jos se
pystyisi ylläpitämään yleistä järjestystä, takaamaan jokaiselle
asukkaalle työtä, ihmisarvon mukaista hyvinvoinnin tasoa ja
säilyttämään sovun kaikkien kesken.
Yhä syntyy uusia kaupunkeja ja ne, jotka ovat jo olemassa,
kasvavat kasvamistaan, koska kaupungin elämässä on omaa
taikuutta, joka ei maaseudulla ole. Viimeisten vuosikymmenien aikana oli havaittavissa valtava muuttoliike maalta
kaupunkiin.
Erityisesti niissä maissa, jotka olivat teollistumassa. Sen
takia niitä sanottiin kehitysmaiksi. Esimerkiksi Brasiliassa
kaupungit kuten Rio de Janeiro ja Sao Paulo ovat valtavasti kasvaneet. Maaseudun pienituloiset maanviljelijät myivät
maapalstansa ja lähtivät kaupunkiin, jota he pitivät luvattuna
maana ja paratiisina.
Mutta he pettyivät suuresti, kun eivät löytäneet sopivaa
työtä tehtaista puutteellisen koulutuksensa vuoksi. Sen seurauksena he eivät myöskään saaneet kunnollista asumusta
perheilleen. Tällöin on syntynyt suurkaupungeissa hyvin toimeentulevien ihmisten asumisalueiden tuntumassa laajoja
faveloja, slummialueita, joissa ihmiset elävät pahemmassa
tilanteessa kuin heidän koiransa aiemmin. Samalla kaupunkielämän kielteiset puolet tulivat näkyviin. Vaikka kaupungissa on saatavissa enemmän kulttuuria kuin maaseudulla
ja enemmän palveluja, jotka helpottavat ihmiselämää, sieltä
puuttuu juuri se, mikä on tehnyt elämän maaseudun pikkukaupungeissa ja kylissä niin viehättäväksi ja rikkaaksi ja mikä
ylipäänsä on ihmisen syvin tarve: yhteishenki ja yhteiselämä,
ja tämä on enemmän kuin pelkästään kohteliaisuuksien vaihtamista. Maaseudulla ihmiset tuntevat toisensa. Joskus ehkä
toivottaisiin hiukan enemmän etäisyyttä. Mutta joka tapauksessa he välittävät toisistaan ja kantavat spontaanisti vastuutta
toisistaan sen sanontatavan mukaan, etteivät ystävät jätä toisiaan pulaan. Kaupungeissa naapurit tuskin tuntevat toisiaan.
Jokainen äiti itse valvoo pihalla leikkivää lastaan, koska hän
ei kehtaa pyytää toisilta apua. Vanhus voi jo olla pari viikkoa
kuolleena, ennen kuin joku tulee häntä ajatelleeksi. Hirvi
on maantiellä paremmin turvassa kuin kaupunkilainen liikenteessä puhumattakaan siitä pelosta, joka on yksinäisen
kulkijan sydämessä, kun hän iltahämärässä liikkuu omassa
kaupunginosassaan.
Edesmennyt paavi Johannes Paavali II on voimakkaasti
kehottanut eri tilaisuuksissa ihmisiä viljelemään Kristuksen
maailmaan tuomaa rakkauden kulttuuria ja lopettamaan
kuoleman kulttuurin. Maan hallituksen lait ja kaupungin
säännöt eivät pysty saamaan aikaan tätä muutosta. Se edellyttää uutta elämänasennetta itse ihmisissä, sydämen ja mielen
uudistusta. Se vaatii elävän uskonelämän, henkilökohtaisen
yhteyden Vapahtajan ja Hänen kirkkonsa kanssa arkipäivänäkin. Kristus on kaupungin elämän varsinainen keskus. Hän
auttaa meitä yhdessä rakentamaan jo tässä ajassa turvallista
ja iloista kaupunkia kaikille asukkaille, sekä isoille että pienille.
isä Frans
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Sää suosi Hattulan
pyhiinvaellusta

Kauniissa syyssäässä vietettiin 16. syyskuuta perinteistä Hattulan pyhän ristin kunnioituksen ja ristin
kantamisen hartautta. Helsingistä tuli bussillinen vaeltajia ja Tampereen Pyhän ristin seurakunnasta
muutamia, paikallisia oli myös mukana.
Tänä vuonna oli taas kannettavana kaksi ristiä: pieni risti, joka on ollut käytössä ensimmäisestä
vuodesta alkaen ja johon hartaudessa kiinnitetään ristin reliikki, sekä suuri ja painava risti. Tänä
vuonna hartaudessa puhui ristin tuomasta ilosta kirkkoherra Marino Trevisini. Tilaisuuden päätteeksi
Hattulan luterilainen seurakunta tarjosi kahvit. Ensimmäistä kertaa pyhiinvaellus järjestettiin vuonna
1982.
KATT

Apologeettinen
opintopiiri
Perehdymme katolisuuden
syvyyksiin seuraavina keskiviikko-iltapäivinä p. Henrikin seurakuntasalissa klo
16.30.
18.10. Pelastuminen (vanhurskauttaminen, pelastusvarmuus, kuolemansynti,
rippi)
1.11. Eukaristia (transsubstantiaatio, messu-uhri,
eukaristinen liturgia)
15.11. Neitsyt Maria (ikuinen
Neitsyt, Jumalanäiti, synnitön, taivaaseen otettu)

Assisi ja Rooma 17.-24.2.2007
Ekumeeninen matka Italiaan, Assisiin ja Roomaan, 17.2.24.2.2007. Viehättävä keskiaikainen Assisi, Pyhän Franciscuksen kaupunki, ikuinen Rooma, katakombit, p. Pietarin
ja p. Paavalin muisto. Majoitus Assisin historiallisessa keskustassa ja Roomassa tasokkaassa hotellissa aivan Pietarin kirkon
vieressä. Suorat lennot Finnairin koneella. Bussikuljetukset
Rooma-Assisi-Rooma. Ohjaajina isä Teemu Sippo SCJ ja pastori Antti Kruus (ev.lut.). Hinta n. 890-1100 €. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Antti Kruus, p. 80507744, 040-5460844,
sp@anttikruus.com.

Sekä katolilaiset että ei-katolilaiset ovat tervetulleita!
Lisätietoja sähköpostiosoitteesta fineca@hotmail.com
(Emil Anton).

Lukijoilta
Palliatiivisesta sedaatiosta
Minulla on täällä Ruotsissa tapana katsoa TV:n lähettämiä
vanhoja “Star Trek”- scifi- eli
tieteissarjan jaksoja. Ne viihdyttävät ja joskus niissä on
myös moraalinen opetus.
Yhdessä sarjan jaksoista käsiteltiin kulttuuria, jossa kaikilla ihmisillä on velvollisuus
kuolla 65- tai 70-vuotiaina,
etteivät he koituisi taakaksi yhteiskunnalle tai omaisilleen.
Se pani ajattelemaan, että
oma kulttuurimme on vähitellen menossa siihen suuntaan. Saimme äskettäin lukea
suomalaisista lehdistä, että
ns. palliatiivinen sedaatio on
yleistymässä myös Suomessa.

Se tarkoittaa sitä, että vaikeasti sairas tai muuten kuoleva
henkilö nukutetaan viimeisten päivien ajaksi. Lähinnä
varmaan siksi, ettei kuoleva
aiheuttaisi liikaa häiriötä hoitohenkilökunnalle.
Ei voi olla ajattelematta,
että tämä on vain toinen ja
taas uusi nimi eutanasialle,
kuten ilmeisestikin onkin
eutanasian sallivissa maissa,
vaikkapa Hollannissa. Sairaiden tai kuolevien fyysisiä tai
psyykkisiä tuskia voidaan aivan
varmasti lievittää myös muilla
tavoin, jos vain halutaan.
Ainakin itse olen kirjoittanut omaan hoitotestamenttii-

Lukijoilta

ni, etten salli omalle kohdalleni “palliatiivista sedaatiota” oli
tilanne mikä tahansa. En halua
tulla nukutetuksi kuin jokin
eläin. Haluan kuollessani olla
tajuissani, niin että voin ottaa
vastaan kirkon sakramentit ja
kohdata Luojani valveilla.
Nämä asiat ovat tietenkin
aina vaikeita eivätkä ollenkaan
yksinkertaisia. Mutta meillä
katolilaisilla kristityillä voisi
olla niistä ohjenuorat ja selkeä
linja.
Markku Koponen
Tukholma

Caritas-kuulumiset
Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo 8–13 tai
sopimuksen mukaan, puh. 09-1357998, s-posti: info@caritas.inet.
fi Kotisivut: www.caritas.fi
TEE KÖYHYYDESTÄ HISTORIAA
– MAKE POVERTY HISTORY
Kampanja on käynnissä myös syksyllä 2006 Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Valkoinen nauha toimii liikkeen symbolina
ja samalla ilmauksena köyhyyttä vastaan. Valkoisella nauhalla
halutaan muistuttaa päättäjiä siitä, mihin he ovat sitoutuneet allekirjoittaessaan vuosituhatjulistuksen. Lisää tietoa kampanjasta:
www.makepovertyhistory.fi. Tilaa nauha, 2 euroa, Caritaksesta:
info@caritas.inet.fi tai soittamalla 09 135 7998.
ENNAKKOTIETOA:

Lukijat kysyvät:

13.11. Jäsenilta Pyhän Henrikin srk-salissa klo 18.00. Aiheita mm.
Caritaksen sääntöjen muutossuunnitelmat, säätiön perustaminen
sekä lähimmäistyön kartoittaminen yhteistyössä seurakuntien
kanssa.

Mikä on vainajienpäivän ja pyhäinpäivän
paikka kalenterissa Suomessa?
Yleensä katolisessa liturgisessa
kalenterissa on marraskuun
alussa peräkkäin kaksi erityistä
juhlaa: marraskuun ensimmäisenä päivänä on kaikkien pyhien juhla eli pyhäinpäivä; ja
heti seuraavana päivänä muistetaan kaikkia poisnukkuneita
uskovia vainajienpäivän merkeissä – tähän liittyvät myös
vierailut hautausmailla.
Suomessa on valtakulttuuriin kuitenkin omaksuttu
tapa, jossa nämä kaksi viettoa
on yhdistetty yhdeksi ainoaksi pyhäinpäiväksi, jonka van-

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.

ha kansa muistaa paremmin
nimellä pyhäinmiestenpäivä.
Kansallisesti tätä pyhäinpäivää
vietetään aina sinä lauantaina,
joka seuraa lokakuun 30. päivää. Näin ollen se lankeaa aina
välille 31.10. ja 6.11.
Koska tämä pyhäinpäivän
traditio on syvälle juurtunut,
on hiippakunnassamme jo
kauan sovellettu liturgisessa
kalenterissa käytäntöä, jossa
omaa vainajienpäivää on vietetty sinä samana lauantaina,
kun koko maassa muuten
vietetään pyhäinpäivää. Kun

26.11. Marrasmarkkinat klo 10.30-14.30. Menu: hirvikeitto, makoisat pullakahvit ja leivonnaiset. Lisäksi arpajaiset ja kirpputori.
Tervetuloa tekemään laatutavaralöytöjä!

vielä on päätetty, että katolista pyhäinpäivää vietetään aina
marraskuun 1. sunnuntaina,
niin vainajien- ja pyhäinpäivän
paikka on helppo muistaa siitä, että ne aina seuraavat toisiaan, tosin päinvastaisessa järjestyksessä kuin normaaleissa
katolisissa kalentereissa.
Vainajienpäivää vietetään
siis kansallisena pyhäinpäivänä eli aina lauantaina ja kirkon pyhäinpäivää sitä seuraavana sunnuntaina.

CARITAS-KAUPASTA saat Caritas-kynttilöitä, lähinnä ranskalaisissa luostareissa tuotettuja hygieniatuotteita, karmeliittasisarten
koristelemia kynttilöitä ja kortteja, intialaisia kookostuotteita ja
silkkikankaita. Nämähän sopivat merkkipäivä- ja tulijaislahjoiksi.
Kauniit adventtikalenterit ovat myös myynnissä. Toimitus myös
postiennakolla. Hinnasto ja kuvia alla:

Caritas-kynttilä
5,00
T-paita Caritas, värit harmaa ja vaalea turkoosi 3,00
Joulukortti
3,50
Adventtikalenterit:
A4
3,00
iso
4,00
A5 A-kalenterikortti kuorineen
5,00
pieni A-kalenterikortti kuorineen
4,00
Enkelikynttilä
6,00 ja 8,00
Saippuat luostareista
4,00 ja 6,00

KATT

SUOMALAIS-FILIPPIINILÄINEN YHDISTYS järjestää
hyväntekeväisyyskonsertin Pyhän Henrikin srk-salissa maanantaina 30.10. klo 18.30. Filippiiniläinen tenori Francisco
Carlson Aseniero esittää aarioita suosituimmista oopperoista
sekä filippiiniläisiä lauluja. Konsertin tuotto menee Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian kirkkojen remonttirahastoihin.
10 euron lippuja esitykseeen myyvät Caritaksen ja SuomalaisFlippiiniläisyhdistyksen jäsenet.
Filipino tenor Francisco Carlson Aseniero will be jointly
presented by the Caritas Finland and the Finnish-Philippine
Association in a fund-raising concert featuring most beloved
opera arias and Filipino songs on Monday, October 30, 2006
at 18:30 at the St. Henry’s Parish Hall. Mr. Aseniero will be
accompanied at the piano by Teresita Ruutu. Proceeds from
the concert will go to the rennovations at both St. Henry’s
and St. Mary’s churches. Tickets 10 euros are sold by Caritas
and Finnish-Philippine Association members.
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Myllyjärven (ekumeenisen) keskuksen
tulevaisuus näyttää valoisalta
Tällä hetkellä Vantaalla toimiva hiippakunnan Redemptoris Mater -lähetysseminaari ottaa Myllyjärven keskuksen käyttöönsä, kunhan asuinrakennus saadaan korjattua ja remontoitua. Tämän odotetaan tapahtuvan ensi keväänä. Ekumeenisen keskuksen perustajan
isä Robert de Caluwén pääosin maalamat ikonit keskuksen kirkossa säilyvät paikallaan, ja kirkko pysyy seminaarin kappelina.
Myllyjärven keskus on saanut
vihdoin jatkajan. Hiippakunnan yleisvikaari monsignore
Marino Trevisini kertoi Katoliselle tiedotuskeskukselle,
että piispa Józef Wróbelin SCJ
toivomus, että isä Robert de
Caluwén kuoltua tyhjilleen
jäänyt hiippakunnan omistuksessa oleva Ekumeeninen
keskus jatkaisi hengellisenä
kohtaamispaikkana, on käynyt toteen. Piispa tarjosi sitä
vuonna 2005 karmeliitta-isille (vrt. Fides 2/2006, s.3), ja
jonkin aikaa karmeliittamaallikko–moderaattorin hoidossa
olleen Myllyjärven keskukseksi nimetyn paikan tulevaisuus
näyttikin valoisalta. Karmeliitta-isät eivät kuitenkaan vielä
olleet valmiita ottamaan ratkaisevaa askelta.
Taloa ja kirkkoa ylläpidettiin väliaikaisesti ja eri
tahoilta löytyi myös kiinnostusta vuokrata sitä joksikin
ajanjaksoksi eri tarkoituksiin.
Sekään ei onnistunut, ehkä
onneksi. Esimerkiksi Olarin
seurakunta vuokrasi Myllyjärven keskuksen viideksi päiväk-

si toukokuussa lepopaikaksi
vanhuksille. He viettivät myös
rukoushetkiä kirkossa. Jo huhtikuussa pidettiin rukoushetki
isä Robertin kuoleman vuosipäivän muistoksi. Joka tapauksessa oli melko selvää, että
Myllyjärven keskuksen tontin
juridinen status julkisena palvelualueena ei enää sopinut.
Sekä mahdollinen karmeliitta-isien luostari että nyt sinne
muuttava pappisseminaari
kuuluvat selkeästi kirkon toimintaan, mutta eri tavalla
kuin koko yleisölle avoinna
oleva keskus. Siksi anottiin
21.12.2005 päivätyllä anomuksella, että seurakuntatalo muutetaan asuinrakennukseksi ja
kirkko muutetaan harrastetiloiksi. Viimeksi mainittu epäonnistunut sanamuoto syntyi
anomuksen tekemisessä auttaneen asiantuntijan toimistossa. Sillä ei kuitenkaan ole
merkitystä, koska todellisuus
osoittaa, mistä on kysymys.
Kesäkuussa 2006 Helsingin hiippakunnan ja Redemptoris Mater -lähetysseminaarin edustajien välillä tehdyn

sopimuksen jälkeen ryhdyttiin remonttitöihin, joiden
tarkoitus on kunnostaa talo
seminaarin vararehtorin isä
Cristiano Magagnan ja noin
kymmenenkunnan seminaristin asuinpaikaksi. Olisi todella
ollut kivulias ratkaisu joutua
myymään Myllyjärven keskuksen tilat vain hiippakunnan
tiukan taloudellisen tilanteen
parantamiseksi. Tyhjänäkin
talon ylläpito olisi maksanut
hiippakunnalle noin 8000 euroa vuodessa.
Tällä hetkellä Vantaalla

toimiva seminaari ottaa keskuksen käyttöönsä, kunhan
asuinrakennus saadaan korjattua ja remontoitua – osittain
seminaristien itsensä voimin.
Tämän odotetaan tapahtuvan
ensi keväänä. Ekumeenisen
keskuksen perustajan isä Robert de Caluwén pääosin maalamat ikonit keskuksen kirkossa säilyvät paikallaan, ja kirkko
pysyy seminaarin kappelina.
Kirkolle on saatettu tiedoksi, että isä de Caluwén perunkirjoitus on tehty vuoden 2006
alkupuolella. Samoin se, että

kuolinpesän hoitajan (ei hiippakunnan) toimesta vuonna
2005 isä Robertin ikonimaalausarkisto ja hänen heraldinen
kokoelmansa siirrettiin jonkin
julkisen laitoksen haltuun.
Toivokaamme, että seminaristit löytäisivät Myllyjärven
keskuksessa, kirkossa ja sen
ympäristössä sitä rauhaa, jota
he tarvitsevat vaativaan tulevaan tehtäväänsä valmistautumiseen.
KATT

ARS MARIA -MAALAUSKERHO
Kokoonnumme taas ensimmäisen kerran kesän jälkeen 27.9. P.
Marian kirkon alakertaan ja päätämme seuraavat kerrat. Otetaan
uusia osallistujia ja aiempi maalaus-/piirustuskokemus ei ole tarpeellinen. Kurssi toteutetaan 10 kertaa syksyn aikana keskiviikkoisin 3 tuntia illassa klo 17.30 lähtien. Opettajana toimii ammattitaiteilija Matti Kurki ja kurssin hinta on € 100. Ilmoittautumiset ja
lisätietoa saa Maijulta 040-5661381.

Johdantokurssi
katoliseen uskoon
2006 – 2007 Helsingissä

9.10. Jeesus Kristus (isä Marino Trevisini)
23.10. Kirkko (tiedottaja Marko Tervaportti)
6.11. Raamattu, traditio, opetusvirka, paavius (isä Manuel Prado)

Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Ilmainen
kurssi on tarkoitettu sekä asiasta muuten kiinnostuneille että sellaisille,
jotka tahtovat tulla katolilaisiksi. Jälkimmäiselle ryhmälle järjestetään kurssia
täydentävää lisäopetusta. Kurssin oppimateriaalina käytetään pääasiassa
Katolisen kirkon katekismusta sekä Katolisen uskon perusteet –kirjaa. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin
järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin katolisten seurakuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.
Ei ennakkoilmoittautumista.
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Pohjoiswalesilaisen Michael Burnsin runo isä Robertin muistoksi. Myllyjärven keskuksen ja kirkon
ovet avautunevat pian onneksi uudestaan.

