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Toimitukselta
Avoimena Jumalan tahdolle
Apostolinen nuntius
Pohjoismaissa, arkkipiispa Emil Paul Tscherrig,
totesi viime lehdessä (s.
10-11), että uuden piispan
valinta on läpensä hengellinen prosessi. ”Jos
teemme asioita todella
pysyen avoimina Pyhän
Hengen tahdolle, silloin
kysymys ei ole siitä, mitä
me tahdomme, vaan siitä, mitä Herra tahtoo.”
Kuinka viisaita ja haastavia sanoja! Kuinka monesti katsomme asioita itsestämme käsin, omista mieltymyksistämme ja tavoitteistamme käsin,
ilman, että kannamme huolta koko kirkon — ja
samalla koko maailman! — yhteisestä hyvästä?
Kuinka monesti olemme niin varmoja omasta oikeassa olemisestamme, ettemme välitä kuunnella
eriäviä näkemyksiä saatikka sopeutua muiden tekemiin päätöksiin?
Minkälaisen esimerkin Herra itse on meille antanut? Kuolemantuskassaan hän vetäytyy rukoilemaan Getsemanessa: ”Hän ... heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: ’Isä, jos se on mahdollista,
niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta
ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä’”
(Matt. 26:39). Palattuaan opetuslasten luo hän torui heitä: ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi

kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto
on heikko” (Matt. 26:41).
Muutosten edessä, suurten ratkaisujen edessä,
meitä kehotetaan tarttumaan rukoukseen, pyytämään apua kolmiyhteiseltä Jumalalta. Meidän on
etsittävä Jumalan tahtoa. Meitä kutsutaan liittämään rukouksemme kirkon rukouksiin, osallistumaan Jumalan työhön maailmassa. ”Ei niin kuin
minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä.”
Kun odotamme uutta piispaa ja valmistaudumme
hänen kohtaamiseensa, ottakaamme tehtäväksemme lisätä rukouksemme määrää ja laatua. Pyrkikäämme toteuttamaan Jumalan tahto elämässämme ja palveluksessamme sekä kirkossa että maailmassa. Viekäämme todistuksemme Kristuksen
ilosanomasta kaikkialle, missä elämme, sillä ei
kysymys ole vain omasta edustamme vaan Jumalan ja hänen kirkkonsa tavoitteiden täyttämisestä,
loppujen lopuksi sielujen pelastuksesta.
Taistelkaamme siksi itsekkyyttä vastaan niin itsessämme kuin lähimmäisissämme, jotta todellinen rakkaus voittaisi, rakkaus, joka ei vain halua
saada vaan joka ensi sijassa on valmis antamaan.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
31.8. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L Jer. 20:7-9
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - 2b
2L Room. 12:1-2
Ev. Matt. 16:21-27
[Keräys Pyhän maan hyväksi.]

14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai, PYHÄN RISTIN YLENTÄMINEN, juhla (IV)
1L 4. Moos. 21:4-9
Ps. 78: 1-2, 34-35, 36-37, 38. - 7b
2L Fil. 2:6-11
Ev. Joh. 3:13-17

7.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI (III)
1L Hes. 33:7-9
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. - 7d-8a
2L Room. 13:8-10
Ev. Matt. 18:15-20

21.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 55:6-9
Ps. 145:2-3, 8-9, 17-18. - 18a
2L Fil.1:20c-24, 27a
Ev. Matt. 20:1-16a
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Uutisia

Katedraali monien töiden ja tutkimusten kohteena
Pyhän Henrikin katedraalin muurin ja piha-aidan korjaustyöt ovat alkaneet. Samalla on osoittautunut, että kirkon
kellotorni ja katto ovat huonossa kunnossa — pahimmillaan kirkko voidaan joutua asettamaan käyttökieltoon. Kaiken lisäksi vanha lehmus kaatui suoraan pappilan päälle.
Pyhän Henrikin katedraalin
puutarhaa kiertävän varsin
huonokuntoisen takorautaaidan sekä muurin restaurointi on alkanut. Muurin
osalta työ saadaan päätökseen näinä päivinä, mutta
takorautaosan valmistuminen kestänee marraskuun
loppuun saakka.
Takorautaosa on todennäköisesti valmistettu
1800-1900-luvun vaihteessa
Saksassa. Vaikka kyse on
puhtaasta käsityöstä ja aita
on hieno esimerkki sepän
taidoista, voidaan toisaalta
puhua myös sarjatuotannosta ja ”katalogituotteesta”. Tällä tarkoitetaan sitä,
että valmistajalla oli luettelo
erityyppisistä aidan malleista, joista tilaaja saattoi valita

mieleisensä.
Muurin restauroi virolainen A. P. I. Service OÜ.
Takorautaosan kunnostaa
samoin virolainen Viandee OÜ. Restauroinnin
suorittaja valittiin yhdessä
Museoviraston kanssa saatujen tarjousten perusteella.
Koska kyseessä on arvokas
historiallinen kohde ja erityistä ammattitaitoa vaativa
työkohde, oli valintakriteerinä myös kokemus ja taidonnäytteet vastaanvanlaisista tehtävistä. Molemmat
yritykset tekevät Virossa
yhteistyötä paikallisen Museoviraston kanssa ja nyt katedraalimme kohdalla Suomen Museoviraston kanssa.
Työssä pyritään noudattamaan samaa ajatusta kuin

lasimaalausten restaurointia
tehtäessä: vanhaa — vanhoja työtapoja ja materiaaleja
— pyritään kunnioittamaan
mahdollisimman paljon.
Pyhän Henrikin katedraali on muutenkin pikaisen
peruskorjauksen tarpeessa.
Noin vuosi sitten Museoviraston edustajan tehdessä katselmusta katedraalin
kellotorniin, havaittiin siinä
mm. kosteusvaurioita. Muutama kuukausi sitten kellotornia kannattavien palkkien todettiin olevan lahoja ja
tupajumien (tuholaiseläin,
joka vaurioittaa rakenteita)
syömiä. Vaurioita löydettiin
myös varsinaisista kattorakenteista. Tämän perusteella
Museovirasto antoi lyhyen
määräajan lakisääteisen, ns.

turvallisuustarkastuksen tekemistä varten. Lopulta tästä kirkon yleisturvallisuutta
koskevasta tarkastuksesta
riippuu, voiko kirkkoa nykykunnossa enää käyttää
vai asetetaanko se käyttökieltoon.
Mikäli kirkon katon ja
kellotornin rakenteiden
peruskorjaukset joudutaan aloittamaan, nousevat
korjauskustannukset satoihin tuhansiin euroihin. On
siksi erittäin tärkeää, että
katolilaiset osallistuvat seurakuntien taloudelliseen
tukemiseen samoin kuin
hiippakunnan jäsenmaksun
maksamiseen.
Elokuun alussa myös
pappilan pihan vanha lehmus kaatui kovassa tuules-

sa suoraan pappilan päälle
rikkoen kirkkoherran toimiston ikkunoita ja irrottaen
muutaman kattotiilen. 50-60
cm paksu lehmus oli keskeltä lahonnut täysin ontoksi.
KATT / Anu Salminen,
projektikoordinaattori
Lasiminiatyyrit ovat saapuneet, ks. s. 9.
Viimeiset kirkkosalin ikkunat
on juuri asetettu kunnostettuina paikoilleen.
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Uutisia
Ekumeniakardinaali Kasper:

Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien yhteinen

Anglikaanien kanssa käytävä
vuoropuhelu entistä vaikeampaa
Vatikaanin Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtaja, kardinaali Walter Kasper on
pitänyt tärkeän linjapuheen
heinäkuun lopussa maailmanlaajuisen anglikaanisen
yhteisön joka kymmenes
vuosi järjestettävän Lambeth-kokouksen yhteydessä.
Kardinaali käsitteli puheessaan anglikaanisen yhteisön keskuudessa viime
aikoina hajoittaviksi kysymyksiksi nousseita teemoja:
naisten papiksi- ja piispaksivihkimistä ja seksuaalisuutta.

”Vuoropuhelumme on
ollut dynaaminen, koska
olemme halunneet pysyä uskollisina Kristuksen tahdolle, että kaikki olisivat yhtä,
jotta maailma uskoisi”, kardinaali totesi puheessaan.
Tämä vuoropuhelu on hänen mukaansa perustunut
”evankeliumille ja vanhalle
yhteiselle traditiolle sekä
uskollisuudelle Kristusta
kohtaan”.
Kardinaali Kasper pahoittelee nyt kuitenkin sitä, että
”vuoropuhelumme päämäärä, täysi ja näkyvä ykseys, on ottanut askeleen taaksepäin”. Hänen mukaansa

LAUANTAIKURSSI
Lukuvuoden 2008–2009 opetus alkaa syyskuun 13. päivänä.

anglikaanista yhteisöä jakava keskustelu naisten vihkimyksestä ja ihmisen seksuaalisuudesta luo jännitettä
anglikaanien ja katolilaisten
välisiin suhteisiin. ”Katolisen kirkon opetus ihmisen
seksuaalisuudesta ja erityisesti homoseksuaalisuudesta perustuu lujasti Vanhaan
ja Uuteen testamenttiin.
Nyt vaarassa on uskollisuus
Raamattua ja apostolista traditiota kohtaan”, kardinaali
varoitti.
KATT/VIS/CNA

Lauantaikurssiopetus on kouluopetusta korvaava ja on tarkoitettu ensisijaisesti niille peruskoululaisille, jotka eivät pääse osallistumaan koulussa
annettavaan katoliseen uskonnonopetukseen.
Opetus järjestetään klo 10–13.45 Englantilaisella koululla, Mäntytie 14,
00270 Helsinki.
Lukuvuoden opetuskerrat ovat
syyslukukaudella 2008: 13.09., 4.10., 25.10., 15.11., 29.11.
kevätlukukaudella 2009: 17.01., 7.02., 28.02., 28.03., 25.04.

Sankt Henriks och Sankta Marias församlingars gemensamma

LÖRDAGSKURS
börjar igen. Lördagskurssen ordnas i första hand för de elever som inte får
katolsk undervisning i skolan.
Höstens datum är:
13.09., 4.10., 25.10., 15.11., 29.11.
Vårens datum är:
17.01., 7.02., 28.02., 28.03., 25.04.

Jerusalemiin
uusi
latinalainen
patriarkka

Paavilta lahjoitus
Georgian Caritakselle
sir

Paavi Benedictus XVI on
lahjoittanut 120 000 dollaria
Georgian Caritakselle käytettäväksi Venäjän kanssa
käydyistä taisteluista aiheutuneen hädän lievittämiseen.
Paavin tuen otti vastaan
Kaukasian apostolinen administraattori, piispa Giuseppe Pasotto. Hänen mu-

kaansa uskonnoltaan pääsääntöisesti ortodoksiset
georgialaiset ovat ottaneet
hyvin myönteisesti vastaan
paavin vetoomukset rauhan
puolesta.
Katolisen kirkon apua
olivat pyytäneet sekä ortodoksinen patriarkaatti että
Georgian hallitus.
KATT/VIS/RV

KATT/VIS
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Vid Angelusbönen på Petersplatsen i Rom i mitten av augusti underströk
Benedikt XVI att kyrkans
uppdrag är universellt och
krävde ett slut för rasism och
manade till människor att
reflektera över betydelsen
av gästfrihet som ett tecken
och verktyg för att skapa gemenskap mellan människor
oavsett ras och kultur.
Påven citerade profeten
Jesajas utsaga om “ett bönehus för alla folk”, evengelieberättelsen om helandet av
en kananeisk kvinnas dotter, och frälsningens universalitet som aposteln Paulus
undervisar om I sitt brev till
romarna.

SYYSMARKKINAT
Pyhän Henrikin seura järjestää sunnuntaina syyskuun 21. pvä
syysmarkkinat Henrikin seurakuntasalissa klo 10.30 - 14.30. Arpajaiset, ruokaa, kirjoja, kirpputori, kahvia, kakkua ym.
Tuotto menee seurakunnan ikkunarahastoon, jonka voisi ristiä
myös korjausrahastoksi. Lahjoittajina mm. Finnish-Philippines
Society ry, Lasten Tulevaisuus ja Couples for Christ. Heille kaikille
lämmin kiitos!

FALL BAZAAR

Påven manar troende
att ta avstånd från rasism
Jordanialaissyntyinen arkkipiispa Fouad Twal otti sunnuntaina 22.6.2008 vastaan
uuden tehtävänsä latinalaisena patriarkkana. Hän seurasi tehtävässä sitä 20 vuotta
hoitanutta ja nyt 75-vuotiaana eläkkeelle siirtynyttä
Michael Sabbahia.
Latinalainen patriarkka
johtaa latinalaista riitusta
seuraavien katolilaisten toimintaa Israelissa, palestiinalaisalueilla, Jordaniassa
ja Kyproksella. Jerusalemin
Pyhän Haudan Ritarikunnassa hänellä on toiseksi
tärkein asema heti kardinaalisuurmestarin jälkeen koko
ritarikunnan suurpriorina.

Programmet är det samma som förr: Vi börjar med mässa eller annan andakt kl 9.30 i S:ta Mariakyrkan, sedan följer undervisning fram till kl 13.00 i
Engelska skolan Tallvägen 14, 00270 Helsingfors.

Påven underströk kyrkans samhällsansvar att bidra till att rasism, intolerans
och uteslutande av människor överkoms, och noterade
att ”en av mänsklighetens
största utmaningar idag
är att sätta stopp för all rasism”.
Helige fadern talade om
att många länder, till följd
av ekonomiska och sociala
problem, drabbats av protester som handlar om rasdiskriminering. Han bad de
närvarande att be för att en
värld byggd på verklig rättvisa och sann fred ska byggas upp.
KATT/RV

On Sunday, Sept. 21, the Society of St. Henry will organize a Fall
Bazaar in the parish hall of St. Henry’s Cathedral at 10.30 - 14.30.
A lottery, food, books, flea market, coffee, cake, etc., will all be
available.
The money will go to the Cathedral’s window fund, which could
also be called the renovation fund. Among the donors are the
Finnish-Philippines Society ry, Lasten Tulevaisuus and Couples
for Christ. Our sincere thanks goes to all of them!

HATTULAN PYHIINVAELLUS
Ristin ylentämisen hartaus
ristinkantoineen lauantaina 13. syyskuuta
Hattulan keskiaikaisessa kivikirkossa
Messu Henrikin katedraalissa klo 9, bussi Hattulaan lähtee kirkon edestä
n. 9.30.
Tarvittaessa pysähdytään bussi no 18 pysäkillä Marian kirkon kulmalla n.
9.45. Hartaus alkaa Hattulassa klo 12, ja sen päätyttyä Hattulan seurakunta
tarjoaa kahvit. Silloin voi myös ostaa pyhiinvaellusmerkiksi Hattulan kauniin
madonna-pinssin.Takaisin Helsingissä olemme viimeistään klo 16.
Edestakaisen matkan hinta 20 e. Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen p. 09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.koho@catholic.fi.
Tervetuloa kaikki Hattulan ystävät!

Oremus
Pyhän ristin
ylentämisen
juhla 14.9.

Rukouksen
apostolaatti
Elokuu
Rukoilemme, että ihmiskunnan perhe oppisi kunnioittamaan Jumalan suunnitelmaa
maailmaa varten ja tulisi yhä
tietoisemmaksi luomisesta
Jumalan suurena lahjana.

Missä tahansa,
Jeesus,
kuljitkin,
et jättänyt
yhtään sydäntä
välinpitämättömäksi.
— Sinua
joko rakastetaan
tai vihataan.

Rukoilemme, että koko Jumalan kansa tunnistaisi ja
kehittäisi erityisiä armolahjojaan ja siten vastaisi Jumalan kutsuun pyhittyä ja
julistaa evankeliumia.
Syyskuu
Rukoilemme, että ne, joiden
on pakko lähteä maastaan
sodan tai sortavan hallituksen tähden, saisivat kristityiltä tukea oikeuksiensa
puolustamiseen ja suojelemiseen.

Kun apostoli
seuraa sinua
täyttäen
velvollisuutensa,
tulisiko minun
ihmetellä
— jos hän
kerran on toinen
Kristus —
kuullessani
samankaltaisia
vastenmielisyyden
tai kiintymyksen
supinoita
hänen kohdallaan?

Rukoilemme, että jokainen
kristitty perhe uskollisena avioliiton sakramentille
edistäisi rakkauden ja yhteyden arvoja ja olisi siten
pieni evankelioiva yhteisö,
joka on avoin ja herkkä huomaamaan toisten aineelliset
ja hengelliset tarpeet.

Böneapostolatet
Augusti

Pyhä Josemaría Escrivá:
Tie, 687.

Vi ber, att den mänskliga
familjen respekterar Guds
plan för världen och blir allt
mer medveten om den stora
gåva Gud givit oss i och med
skapelsen.
Vi ber, att var och en tar vara
på och utvecklar sina speciella gåvor och därigenom
svarar på Guds kallelse till
helighet och mission.
September

Om Kyrkan som Guds tempel (prefation)
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt
att vi tackar dig, helige Fader, och sjunger ditt lov.
Ty du har gjort hela världen till ett tempel för din härlighet,
för att ditt namn skulle lovsjungas överallt,
men du låter också byggnader helgas åt dig
där dina heliga mysterier kan firas.
Detta bönens hus, som blivit uppfört genom människors
händer,
viger vi därför med glädje åt ditt heliga majestät.
Denna byggnad är en avbild av det sanna templet,
en bild av det nya, himmelska Jerusalem.
Ty din Sons kropp, född av den saliga Jungfrun,
gjorde du till ett heligt tempel åt dig,

ett tempel där hela den gudomliga fullheten skulle ta
sin boning.
Kyrkan är den heliga stad som du byggt på apostlarnas
grund
med Jesus Kristus som hörnsten:
en stad som du ville bygga av utvalda stenar
som blivit levande genom Anden och fogats samman i
kärleken,
en stad där du skall vara allt i alla
och där Kristi ljus skall lysa för evigt.
Genom honom prisar vi dig, o Herre,
tillsammans med alla änglar och helgon,
vi lovsjunger ditt heliga namn i jubel:
Helig, helig, helig ...

Vi ber, att de, som på grund
av krig eller totalitära regimer, blir tvungna att lämna
hem och fosterland, får hjälp
av de kristna att försvara och
skydda sina rättigheter.
Vi ber, att alla kristna familjer, trogna äktenskapets
sakrament, lever i kärlek
och trohet, så att de utgör en
evangeliserande gemenskap
som är öppen för människors materiella och andliga
behov.
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Pyhimys

Pyhä Jeesus-lapsen Teresa
— pieni valkoinen kukka
Lähetystyön suojeluspyhimys ja kirkonopettaja
Kun Lisieux’n Teresa julistettiin pyhimykseksi vuonna 1925, vain 28 vuotta
kuolemansa jälkeen, hänen
pyhyytensä merkitys kirkkokansan hurskauselämälle
oli kiistämätön. Paavi Pius
XI nimitti hänet kirkon lähetystyön suojeluspyhimykseksi jo vuonna 1927,
samanarvoiseksi maailmaa
kiertäneen pyhän Franciscus Xavierin kanssa, vaikka
Teresa ei elämässään tehnyt
matkaa pidemmälle kuin
Roomaan, jonne hän lähti
pyytämään paavilta lupaa
päästä alaikäisenä karmeliittaluostariin. Lähetystyö oli
hänen elinaikanaan puhjennut kukkimaan kauniimmin
kuin koskaan ennen, ja se todennäköisesti johtui hänen
päivittäisistä rukouksistaan
ja uhrautumisistaan. Hänen
kuolemansa 100-vuotisjuhlavuonna 1997 paavi Johannes Paavali II julisti hänet
myös kirkonopettajaksi. Tällaisen kunnianimen saavat
vain sellaiset pyhimykset,
joiden kirjoitusten teologinen ja hengellinen merkitys
on erittäin suuri. Ennen Teresaa vain kaksi naista, Sienan Katariina ja Jeesuksen
(Avilan) Teresa, olivat saaneet saman kunnianimen.

Pieni tie
On vaikea arvata, että mitättömästä pikku nunnasta,
joka kuolikin jo 24-vuotiaana tuberkuloosiin, tulisi
suosittu pyhimys jo pian
kuolemansa jälkeen. Pikku
Teresa ei nähnyt näkyjä,
ei joutunut hurmoksiin tai
ekstaasiin, eikä ollut tehnyt yhtään ihmettäkään.
Voisi helposti ajatella, että
kuoltuaan Teresasta ei olisi
jäänyt luostarin aikakirjaan
mitään muuta merkittävää
kuin syntymä- ja kuolinvuosi. Suurien tekojen sijasta
hän jätti meille vain pienten
tekojen hiljaisen tien. Pian

Suomalaiset pyhiinvaeltajat kulkivat
pyhän Jeesus-lapsen Teresan jalanjäljissä toukokuussa 2008.

 – Fides 08/2008

Pyhimys
hänen kuoltuaan julkaistiin
hänen omaelämäkertansa
”Erään sielun tarina”, joka
on ilmestynyt suomeksi nimellä Pieni tie. Pian koko
kirkko tuli ihmettelemään
hänen hengellistä suuruuttaan. Pikku Teresa eli tavallista elämää epätavallisella
tavalla. Kirjan kautta hänestä on tullut yksi viime vuosisadan tunnetuimmista ja
rakastetuimmista pyhistä.
Kirja sai lyhyessä ajassa uskomattoman laajan levikin;
siitä tuli menestysteos, joka
on tähän mennessä käännetty yli 40 kielelle. Painoksia
arvellaan olevan miljoonia.
Ennen Lisieux’n matkaa
meitä suositeltiin lämpimästi lukemaan Pieni tie
-kirja. Kirjasta löydämme
helposti hänen viittaamansa ”pienen tien”, jota kuka
tahansa osaa kulkea tullakseen pyhäksi. Se ei edellytä
suurenmoisia suorituksia
eikä ankaraa askeesia, vaan
aitoa rakkautta arkielämän
pienissä asioissa. Tämä on
pienen tien salaisuus: jokainen tekee mihin hän pystyy
ja mitä hän tekee, hän tekee
rakkaudestaan.

Kutsumus
Pienestä asti olen kuullut
paljon Pikku Teresan elämästä vanhempieni ja uskonnonopettajieni kautta,
mutta sain itse hänen hengellisen elämänkertomuksensa kokonaan luetuksi
vasta kun olin Rooman pappisseminaarissa. Se teki minuun syvän vaikutuksen ja
vahvisti minun kutsumustani tulla papiksi, varsinkin
sen takia, että hän rukoilee
jatkuvasti kaikkien pappien
puolesta. Niinpä minulla on
jo tehokas esirukoilija, jonka puoleen minä voin aina
kääntyä, kun kohtaan vaikeuksia kutsumustielläni. Teresa olisi mielellään halunnut
tulla papiksi, mutta hänestä
ei voinut tulla katolista pappia. Sen sijaan minusta saattoi hyvinkin tulla pappi, jos
Jumala suo. Niinpä miksi en
voisi pyytää häneltä esirukouksia minun pappiskutsumukseni puolesta? Varmasti hän hyväksyisi sen,
sillä hän luostarilupauksia
antaessaan pyysi Jumalaa
jo kutsumaan hänen sijastaan jonkun nuoren miehen papiksi ja lähettämään
tämän lähetystyöhön. Elämänsä viimeisinä vuosina
hän ryhtyikin hengelliseksi

sisareksi kahdelle nuorelle
papille, joista toinen lähti
työhön Kiinaan, toinen Afrikan Malawiin. Teresa oli
itsekin valmistautunut lähtemään lähetystyöhön, kun
Lisieux’n karmeliittaluostari suunnitteli tytäryhteisön
perustamista Saigoniin ja
Hanoihin, mutta sairaus esti
hänen lähtönsä. Tämä tieto
vahvisti entisestään minun
suhdettani Pikku Teresaan
paljon lujemmaksi ja läheisemmäksi, sillä olenhan
minä kotoisin Vietnamista,
jonne Teresa olisi rakkaudesta halunnut mennä lähetystyöhön.
Oikeastaan Pikku Teresa
halusi paljon, papin lisäksi
olla apostoli, lähetystyöntekijä, kirkonopettaja, soturi
ja marttyyri. Mitään niistä
hänestä ei tullut, mutta hän
löysi kirkon sydämen: rakkauden, jota ilman kaikki
muu oli onttoa. ”Ymmärsin, että rakkauteen sisältyvät kaikki kutsumukset,
että rakkaus oli kaikki, että
se syleilee kaikkia aikoja ja
kaikki paikkoja. Lyhyesti
sanottuna: se on ikuinen!

Ylitsevuotavassa rakkauden huumassa huudahdin:
’Jeesus, rakkauteni, kutsumukseni. Lopulta olen löytänyt sen: kutsumukseni on
rakkaus! Niin, olin todella
löytänyt paikkani kirkossa
ja sinä, rakas Jumalani, olet
antanut sen minulle. Tulen
olemaan rakkaus äitini, kirkon, sydämessä. Siten olen
kaikki, ja niin unelmani vihdoin toteutuu!!!’” (Pieni tie,
ss. 203-204)

”Kaikki on armoa”
Pikku Teresan elämä on
täynnä luottamusta ja lapsenmielisyyttä Jeesusta kohtaan. Hänen ”pieni tiensä”
on luottamuksen ja antautumisen tie. Se on lapsen tie,
lapsen, joka antaa itsensä
ilman ehtoja rakastavan Jumalan haltuun, sillä kaikki
on rakkautta tai armoa. ”Jumalan armosta minä olen
se, mikä olen”, kirjoitti aikanaan apostoli Paavali (1.
Kor. 15:10). Pikku Teresa
löysi tien samalle lähteelle.
Tästä syystä minun papiksi vihkimiseni yhteydessä
yhdeksi motoksi muodos-

tuikin Teresan sanat ”kaikki
on armoa”.

Jeesuksen sydän
Oikeastaan koko Normandian pyhiinvaellusmatkan
aikana pyhä Jeesus-lapsen
Teresa seurasi meitä: Rouenista Lisieux’hön, Alenconista Pariisiin. Henkilökohtaisesti luulen, että Pikku
Teresa johdatteli meitä myös
Sacre Coeur -basilikan luo,
Jeesuksen pyhän sydämen
luo. Teresa ei suoranaisesti
opeta eikä saarnaa meille
Jeesuksen pyhää sydäntä,
vaan hän elää hyvin todellisesti Jeesuksen sydämessä.
Hänessä oli voimakas halu
myös kärsiä rakkaudesta
Jeesukseen. Talvella hän
kärsi kylmää kosteassa kammiossaan. Yhtenä yönä hän
alkoi yskiä verta. Ensin hän
aikoi sytyttää valon nähdäkseen, mitä tapahtuu, mutta
sitten hän tajusi, että se olisi pelkästään uteliaisuutta
ja liioiteltua huolehtimista
omasta itsestään. Niinpä
hän jäi pitkälleen pimeään
ja uhrasi kaiken Jumalalle.
Kun häntä nöyryytettiin,

hän piilotti tuskansa hymyn
taakse ja kantoi kaiken rajattomalla rakkaudellaan. Hän
on nuori mystikko. Hänen
sydämensä oli hyvin lähellä Jeesuksen sydäntä ja hän
kantoi sydämessään kaikki
aikansa ihmisten kärsimykset ja heikkoudet. Hän toi
Jeesuksen luo kaikki muut
ihmiset, varsinkin syntiset
ja ei-uskovat. Eläessään suljetussa ympäristössä Teresa
ei siis paennut maailmaa,
nykyajan ja nykymaailman
todellisuutta, vaan hän
kohtasi sitä päivittäisissä
rukouksissaan ja uhreissaan. Pikku Teresan uhrit
ovat vaatimattoman pieniä
ja merkityksettömiä, mutta
nöyryys ja rakkaus, jolla ne
kannettiin uhriksi, tekevät
niistä todella suuria.

Rakkaus on suurin
Taudin puhjetessa ja kuoleman lähestyessä Pikku Teresa myös kärsi uskon kriisin
suuressa tuskassa. Sielun ja
ruumiin ahdistuksista huolimatta hän tunsi elävänsä
”taivaspäiviä” osoittaen,
että rakkaus oli ahdistusta voimakkaampi: ”En näe
kuinka minulla voisi kuoleman jälkeen olla enemmän
kuin minulla on ollut jo
maan päällä. Kuoleman jälkeen saan nähdä Jumalan,
se on totta. Mutta minullahan on hänet täydellisesti jo
täällä. Kaikki on alkanut jo
täällä. Minä en kuole. Olen
menossa sisälle elämään.”
(Kirje 9.6.1897) Viimeisiksi sanoiksi Teresa kuiskasi
”Jumalani, minä rakastan
sinua!” Jo eläessään Teresa
oli aavistanut, että hänen
lähetystyönsä alkaisi vasta
hänen kuoltuaan. Hän oli
luvannut lähettää taivaasta
ruususateen maan päälle.
Hänen omaelämäkertansa
ja pyhäinjäännösarkkunsa
välityksellä lupaus on toteutunut ja toteutuu pyhiinvaeltajien kohdalla ja kaikkien
niiden kohdalla, jotka Teresan tavoin ovat käsittäneet,
että kaikista hyveistä suurin
on rakkaus.
Isä Nguyen Toan Tri
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Seurakunnat
Helsinki

Turku

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
27.9., 25.10., 22.11., 20.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 13.9.,
4.10., 8.11., 13.12. la 16.00
uskonnonopetus
30.8., 20.9., 11.10., 15.11., 29.12. la 9.00

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
30.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
13.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihkiminen:
9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
20.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 21.9. su 16.00.

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.
30.8. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 18.30 Mass in English
2.9. ti 19.00 miestenpiiri
6.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 messu latinaksi
9.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri
12.9. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
13.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
14.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
16.9. ti 19.00 informaatiokurssi
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
diaspora
Ahvenanmaa: 30.8. la 10.00
Eurajoki: 7.9. su 14.00
Pori: 12.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

Jyväskylä

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, kirkkokahvit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English,
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), su 18.00 iltamessu. Ma, ke 7.30 aamumessu, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to ja kk 1. pe
adoraatio. Rippitilaisuus ti, to ja la 17.30–18.00.
Confessions Tues., Thurs., Sat. 17.30–18.00.
30.8. la 10.00–14.00 vahvistusopetus Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
6.9. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 18.00 iltamessu
8.9. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa
9.9. ti 18.30 seurakuntaneuvoston kokous seurakuntasalissa
12.9. pe 19.00 nuortenilta seurakuntasalissa
13.9. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.30 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
14.9. su Pyhän Ristin ylentäminen: 10.00 messu
suomeksi, Café-Maria seurakuntasalissa (Tervetuloa!), 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
15.9.-17.9. Ei messua kirkossa!
20.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 parannuksen sakramentti ja vahvistuksen sakramentin
harjoitus, 18.00 iltamessu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, vahvistuksen sakramentti, 12.00
messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
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Tampere

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. Messut Jyväskylän kirkossa
yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/
Mon 18.00 (sisarten kappelissa/in sisters’ Chapel, Kalervonkatu 6), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00,
to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat 18.00 englanniksi/in English. Seuratkaa poikkeukset kirkon
ilmoitustaululta. (Please check the schedule on
the information board in the church or at: olavi.
catholic.fi). Rippitilaisuus sopimuksen mukaan.
30.8. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
12.9. pe 18.00 messu Kiteellä
13.9. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
14.9. su Pyhän Ristin ylentäminen: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Mikkelissä
20.9. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
13.9., 4.10., 8.11., 13.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 12.9., 3.10.,
12.12. pe 18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 28.9., 26.10., 23.11., 21.12. su
17.00 Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta,
Savilahdenkatu 20): 14.9., 5.10., 9.11., 14.12.
su 17.00

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, 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.
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.9. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 7.9. su
15.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 31.8. su 18.00
Lapua (yksityisessä kodissa): 13.9. la 9.00, 27.9.
la 13.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): 13.9. la 12.00, 28.9.
su 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): 13.9. la 16.00, 27.9. la
16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 messu,
jonka jälkeen seurakunnan kesätapahtuma,
josta on ilmoitettu erikseen.
7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 messu
14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00 messu
21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00 messu
28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00 messu
Diaspora
Hamina (ev.lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 28.9. klo 11
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.9. klo 12
Lahti (ort.kirkko): 6.9 klo 16
Kotka ( Hovinsaaren srk-talo, Ruununmaankatu
3): 14.9. klo 16
Uskonnonopetus Lahdessa 6.9.klo 14 ort.
kirkon tiloissa. Kouvolassa 13.9. klo 11 ja messu
klo 13

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.
catholic.fi
Su 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ti, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön
liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30–18.30, puoli
tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
diaspora
Tornio: 7.9., 21.9. su 17.00
Rovaniemi: 14.9. su 17.30

Toimistot
Katekeettinen keskus

Katolinen messu Messukylän vanhassa kirkossa lauantaina 6. syyskuuta
2008 (Kivikirkontie 2, Tampere). Mekin voimme yhdessä ylistää Jumalaa ja
anoa hänen armoaan seurakunnallemme kirkossa, jossa katoliset veljemme ja
sisaremme ovat rukoilleet vuosisatoja
sitten. Sydämellisesti tervetuloa!
Bible Sharing Group (in English) gathers every Friday at 7 pm in the parish
hall.

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Fax 09-5885157. 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
Kouvola

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.

Pyhän Ursulan seurakunta

Studium Catholicum

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.

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.

Studium Catholicumin kirjasto avoinna syyskuun alusta tiistaisin ja torstaisin klo 10-16,
keskiviikkoisin klo 10-18.

Tapahtumat
Suomen Caritas

Karmeliittamaallikot

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2008
Verksamhetsplan för hösten 2008
Torstaisin kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 bA. 29.11. pidettävän
Forumin paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./På torsdagarna
samlas vi på Studium Catholicum, Riddaregatan
3bA..Platsen för Forum,lördagen den 29.11,
meddelas senare. Mötena är öppna för alla.
		
Torstaina 18.9. klo 18.30 Lääninoikeuslääkäri
Aulikki Wallin: esitelmä etiikan alalta “Salassapito ja luottamuksellisuus terveydenhuollossa. / Länsrättsläkare Aulikki Wallin håller
ett föredrag på finska kring några etiska frågeställningar: “Tystnadsplikt och förtroende
inom hälsovården”
Torstaina 16.10. klo 18.30 Dos. Antti Marjanen:
Jeesus ja Magdalan Maria/ Doc.Antti Marjanen
på finska:Jesus och Maria av Magdala
Torstaina 20.11. klo 18.00 Mässa för AC:s avlidna. Ca. kl. 18.30 Redaktör Caterina Stenius:
Kampen för Studium Catholicum sedd i skenet av brevväxlingen mellan Jarl Gallén och
Göran Stenius på 1930-och 40-talen./ Messu
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 toimittaja Caterina Stenius ruotsiksi: Jarl Gallénin
ja Göran Steniuksen kirjeenvaihto Studium
Catholicumin perustamisvaiheista.
Lauantaina 29.11. klo 15.00 AC:n Forum: “Millä tavalla kirkko ja yhteiskunta kohtaavat?”
Keskustelua johtaa LKT Heimo Langinvainio.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin/AC:s Forum:
Hur möter kyrkan och samhället varandra?
Diskussionen leds av med. och kir.dr Heimo
Langinvainio. Platsen meddelas senare.
Torstainan 18.12. klo 18.30 FM Riitta Laukama:
Katolinen feministiteologi Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Lopuksi nautimme perinteiset
jöuluglögit./FM Riitta Laukama:Den katolska
feministteologen Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Därefter serveras julglögg.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2008 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2008 på AC:s konto 200120513060

Birgittalaisoblaatit
5.9. Birgittalaisoblaattien kuukausikokous Turun birgittalaisluostarissa alkaen vesperillä klo
16.30

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI.
Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello 17-19.
Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Unkarin pyhän Elisabethin (s.1207), fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800vuotisjuhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin katolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakramentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.
net. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä
Antoine Lévy OP.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen vanhassa
tutussa ja uusitussa Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3b A 3. krs. Kellonaika entinen 18.30
ja maanantaipäivät kirjoineen seuraavat:
15.9. Mika Waltari: Felix Onnellinen
13.10. Franz Werfel: Bernadetten laulu
10.11. T.S. Eliot: Murha katedraalissa
8.12. Giovanni Guareschi: Isä Camillo
Kuten valveutuneet lukijat huomaavat, syksyn
teemana ovat erilaiset juhlavuodet. Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät, tervetuloa!

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM,
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at
17:30

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien aiheista ja työilloista kiinnostuneet. Illoista
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia.
Työilloissa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.
Tule mukaan, saat tehdessäsi hyvän mielen ja
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat
valmistamiasi tuotteita.
Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi
katolisen identiteetin vahvistaminen on toiminnassamme tärkeää.

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 16.9. kello 14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Lasiminiatyyrit
Pyhän Henrikin katedraalin ikkunoista tehdyt lasiminiatyyrit ovat tulleet.
Ne jotka ovet tilanneet miniatyyrejä, voivat noutaa ne Katolisesta tiedotuskeskuksesta, joka on auki ma-pe klo 10-16.
Lisätietoja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta, p. 09-637853.

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.

Kortilla ei voi maksaa, varatkaa tasaraha à 80 euroa.

Birgittalaisoblaatit järjestävät retretin
Turun Birgittalaisluostarissa
3.10. (pe) klo 18 – 5.10. (su) klo 13

Ihminen Jumalan käsissä
Käännöstöitä
Suoritan käännöstöitä: ruotsi, englanti, saksa.
Jalo Einola, Mäkipellontie 5, 62100 Lapua. P. 064387342.

mietiskelyjä 1. Mooseksen kirjan pohjalta. Retriitin johtaa isä Ryszard Mis SCJ. Kaikki ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille: (02) 2501 910, Email birgitta.turku@
kolumbus.fi. Retretin hinta 80 € (sis. majoituksen ja ruokailut).

Pyhän Ursulan seurakunnan
kesätapahtuma Kouvolassa 31.8.2008
Alkaa klo 11.00 messulla, jonka jälkeen: Hauskaa yhdessäoloa, ohjelmaa aikuisille sekä lapsille
(mm. säkkihyppyä, tikanheittoa ja karaokea). Ruokaa ja juomaa tarjoillaan pientä korvausta
vastaan.Tapahtuma loppuu ilalla. Kesätapahtuma on samalla uskonnon opetukseen osallistuvien
ensimmäinen kokoontuminen. Heidät siunataan messussa. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
19.9.-12.10. on toimitettava viimeistään 5.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Fransiskaanimaallikoiden juhlavuosi
Fransiskaanimaallikot OFS Suomessa
viettävät 60-vuotisjuhlavuotta

kynsä ja aikansa vielä köyhempien palvelemiseen.

Kolmannen sääntökunnan fransiskaanit (Ordo
Franciscanus Saecularis) elävät katolisessa
kirkossa ja maailmassa perustajansa, pyhän
Franciscus Assisilaisen
hengessä.

Rouva Gertrud (Kerttu) Vornanen oli ennen toista maailmansotaa vieraillut USA:ssa
ja siellä tutustunut fransiskaanimaallikoiden sääntökuntaan. Hän halusi perustaa sellaisen myös Suomeen.
Sota kuitenkin esti kaikki
sen kaltaiset suunnitelmat.
Mutta sodan jälkeen ryhdyttiin toimiin.
Fransiskaanimaallikoiden OFS ensimmäiset jäsenet olivat rouvat Gertrud
(Kerttu) Vornanen ja Augusta Räsänen. Heidän novisiaattinsa alkoi 9.4.1948
ja he antoivat lupaukset
22.4.1949.

OFS-fransiskaanit ovat
maallikkoja, jotka lupautuvat toteuttamaan evankeliumin sanomaa ja veljeydessä/sisarellisuudessa
todistamaan rakkaudesta,
rauhasta ja ilosta kotona,
kouluissa, työpaikoilla eli
kaikkialla yhteiskunnassa
niillä paikoilla, joissa he elävät.
Fransiskaanimaallikot
kuuluvat tasavertaisina jäseninä yhdessä ensimmäisen
sääntökunnan veljien ja toisen sääntökunnan sisarten
kanssa suureen fransiskaaniseen perheeseen.
Yksi ensimmäisistä fransiskaanimaallikoista ja pyhän Franciscuksen aikalaisista oli Chiusin ruhtinas
Orlando, joka lahjoitti Franciscukselle La Vernan vuoren. Samoin ensimmäisten
joukossa oli Giacomina de
Settesoli, leskeksi jäänyt äiti,
jota Franciscus kutsui veli
Jakobaksi ja joka toi Franciscuksen kuolinvuoteelle
tämän lempileivonnaisia.
Kaikkein kuuluisin fransiskaanimaallikko on kuitenkin kauppias Luchesio
di Poggibonzi (kuoli vuonna 1260), joka vaimonsa
Buonadonnan kanssa hoiti
kodissaan Toscanassa ruttotautisia. Pyhä Franciscus,
joka todennäköisesti oli tuntenut hänet jo nuoruudestaan asti, antoi itse hänelle
ja rouva Buonadonnalle
ohjeita elämäntavasta sekä
katumuksentekijän kaavun.
Luchesio (Luchesius) on ensimmäinen paavin autuaaksijulistama maallikko.
Luchesion ja hänen kaltaistensa ihmisten ympärille
kasvoi pieniä maallikkoryhmiä, jotka yhdessä yrittivät
auttaa toisiaan ja olla aikansa kristittyjä. He olivat usein
melko varattomia ihmisiä.
He antoivat elämänsä, ky-
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Suomen yhteisön perustamisen historiaa

Moderaattoreista
Suomalaisten fransiskaanimaallikoiden ensimmäinen
moderaattori eli hengellinen neuvonantaja oli Pyhän
Henrikin seurakunnan kirkkoherra Jan Vernooy SCJ,
sillä satoihin vuosiin maassamme ei ole ollut fransiskaaniveljiä.
Hän näki sodanjälkeisinä
levottomina vuosina erittäin suuren vaivan etsiessään suomalaisille sopivaa
äitiyhteisöä. Ensimmäiseksi hän tietenkin kysyi asiaa
Hollannista, mutta sieltä
kehotettiin ottamaan yhteys
Saksaan. Saksassa oli sodan
aikana - lähes piilossa - toiminut fransiskaanimaallikoiden sääntökunta.
Isä Jan toimi moderaattorina vuosina 1948-1964.
Hänen jälkeensä moderaattoreina olivat isä Reinier
Brügemann SCJ (1966-1987),
ja lyhytaikaisempina isät
Martti Voutilainen OP, Antoni Marcinkow SCJ, Stanislaus Okas SCJ, Frans Voss SCJ
(osa-aikaisena). Isä Frans
on nykyinenkin moderaattorimme, jonka piispamme
Józef Wrobel SCJ nimitti
avuksemme syksyllä 2006.
Isä Fransin johdolla pidimme retriitit Turussa, birgittalaissisarten vieraskodissa,
vuosina 1997 ja 1998.

Muuta toimintaa
Suomen fransiskaanimaallikot ovat osallistuneet ja

osallistuvat voimiensa ja
kykyjensä mukaan erilaisiin
seurakuntiemme toimiin
sekä vaatimattomasti myös
karitatiiviseen työhön Teresa
ry:n jäseninä. Muuan veljistämme toimi Academicum
Catholicum ry:ssä kuuluen
sen johtokuntaan. - Olemme
yhdessä dominikaanimaallikoiden OP kanssa osallistuneet sekä omissa seurakunnissamme että luterilaisen Franciskus-Sällskapet i
Finland r.f.:n tiloissa muun
muassa joulumyyjäisiin.

ensimmäisen ja toisen sääntökunnan veljet ja sisaret.
Lupaukset ovat elinikäiset
eikä niitä uusita. Jos fransiskaanimaallikko eroaa katolisesta kirkosta, hän eroaa samalla myös OFS-yhteisöstä.
5. Miten jäseneksi pääsee?
Jäsenen on oltava katolilai-

nen. Jäseneksi ottamisesta vastaavat kulloinenkin
esimies ja hengellinen assistentti. Ryhmän kaikkien
jäsenten on hyväksyttävä
hakija. Maassamme ei ole
ensimmäisen eikä toisen
sääntökunnan jäseniä. Sääntöjemme mukaan ja fransiskaanien kaikkien kolmen

Kysymyksiä, joita usein
esitetään
1. Ryhmän nimestä: Kuulumme Luoteis-Saksan provinssiin. Aikaisempia suomenkielisiä ryhmämme nimiä olivat Fransiskaaninen
yhteisö OFS ja Maallikkofransiskaanit OFS. Nykyinen
nimemme on Fransiskaanimaallikot OFS.
2. Paljonko fransiskaanimaallikoita on? Määrät
tietenkin vaihtelevat vuosittain. Viimeisin tämän
kirjoittajalla oleva tieto on:
maailmanlaajuisesti 800 000.
Suomessa meitä on neljä aktiivista, kaksi ikääntynyttä
sairasta, yksi enimmäkseen
”hengessä mukana” vaativassa ammatissa oleva, yksi
postulantuurin aloittanut,
yksi Fransiskaanisen Nuorison jäsen.
3. Kuinka OFS:n jäsenet on
värvätty? Kaikissa hengellisissä yhteisöissä eläminen ja
niihin kuuluminen perustuu
kutsumukseen. - Emme voi
opiskella kutsumusta, mutta
opiskelu auttaa kutsumuksen toteuttamisessa. Kuten
uskomme Pyhän Hengen
kutsuvan meidät Jumalan
yhteyteen, uskomme myös
kutsumuksemme Pyhän
Hengen työksi.
4. OFS:n jäseneksi ottamisen ehdot? Yhteisölupauksien kestävyys? Yhteys
katoliseen kirkkoomme eli
kirkollisyhteisöllinen elämä
ja aidon kutsumuksen merkit ovat Fransiskaanimaallikoihin OFS kuulumisen
edellytys. Emme hyväksy
hartauden epätervettä harjoittamista. Sitoudumme
lupauksin, emme juhlallisin
lupauksin (vrt. vala), kuten

Francisco de Zurbarán: Pyhä Franciscus mietiskelee.

Artikkeleita
sääntökunnan eli fransiskaanisen perheen tasavertaisuuden mukaan yhteisömme sisällä jokainen jäsen on
vastuullinen yhteisöelämän
muotoutumisesta. Meillä
on kanonisen lain mukaiset
säännöt, joihin pyrkijän on
tutustuttava. Tutustumiseli postulantuuriaika on
tavallisesti yksi vuosi. Sen
jälkeen on novisiaatti, joka
sekin kestää vuoden. Mutta
on aivan yksilöllistä, antaa-

ko lupaukset vuoden kestäneen novisiaatin jälkeen,
vai haluaako syventää kutsumustaan tai tietämystään
pitemmän ajan. Meillä oli nyt jo taivaan kotiin kutsuttu
- henkilö, joka halusi pysyä
ikuisena noviisina, ja sekin
käy aivan hyvin päinsä.
6. Ketkä ovat tämän päivän
fransiskaaneja? Fransiskaanimaakoiden OFS jäsenen
on siis oltava katolilainen,

mutta tämän päivän fransiskaaneja ovat laajimmassa
merkityksessä kaikki, jotka
sydämestään pitävät Franciscus Assisilaisesta ja joiden
mielissä ja teoissa ainakin
tärkeimmät hänen elämäntapansa saavat vastakaikua.
Koska Franciscuksen ihanne ei ole minkään erityisen
ryhmän yksinoikeus, voi
monia aivan oikeutetusti kutsua fransiskaaneiksi,
vaikka he seuraisivat Franciscusta ”kaukaa”, liittymättä mihinkään organisoituun yhteisömuotoon. Myös
anglikaanisessa kirkossa on
fransiskaaniryhmiä, kuten
Suomessakin ainakin luterilaisen kirkon ruotsinkielisellä puolella. Se ryhmä,
jossa kukin lupaukset antaa, saattaa siis olla jonkin
muun kuin katolisen kirkon
uskonyhteydessä.
7. Miltä näyttää fransiskaanimaallikoiden OFS päiväohjelma? Evankeliumin
mukainen elämä sisältää
palvelemisen ja apostolaatin.
Jäsenet yrittävät maallikkoina ja maailmassa, siis perheessä, työpaikalla eli arkitodellisuudessaan, muistaa
säännöllisesti varata aikaa
rukoukselle ja jumalanpalvelukselle. Franciscukselle
oli tärkeää, että rukouksen
ja itsekieltäymyksen henki
vallitsi myös työtä tehdessä
(ks. kirje pyhälle Antoniukselle).
8. Onko jokin erityinen
paasto- ja katumusjärjestys? Säännöissä ei mainita
mitään omia paastopäiviä; noudatamme kirkon
paastoaikoja. Niiden lisäksi Euroopan fransiskaanimaallikot pitävät paasto- ja
rukouspäivän vuosittain helatorstaita edeltävänä maanantaina muistaen EUFRAyhteyttämme. Evankelisen
köyhyyden henki ja jatkuva
kääntymys saattavat kuitenkin nostaa esiin luopumisen
eri muotoja.
9. Onko jäsenillä sääntökuntapukua? Keskiajalla
fransiskaaniset sääntökuntamaallikot pitivät sääntökuntapukua, myöhemmin
skapulaaria ja vyötä. Nykyisin säännöt velvoittavat
kantamaan fransiskaanista
tau-ristiä
10. Muuta. Maailmanlaajuisesti katsoen fransiskaanimaallikoissa OFS on hyvin
erilaisia ryhmiä, jotka pitäy-

tyvät, kuten koko kirkkomme, Vatikaanin II kirkolliskokouksen suuntaviivojen
toteuttamisessa.

Kokousilloista
Fransiskaanimaallikot OFS
kokoontuvat syksyisin ja keväisin kerran kuukaudessa.
Kokouksista on ilmoitus Fideksen agenda-osassa sekä
Helsingin seurakuntien
kirkkojen ilmoitustauluilla.

Kirkollisista kunniamerkeistä

sääntöjen sisällön analyysiä. Ne ovat yksinkertaisesti
tapa elää

Rouva Kerttu Vornanen sai
Pro ecclesia et pontifice kunniamerkin 24.4.1984 Teresa ry:n perustajajäsenenä
ja sen ensimmäisenä sihteerinä tekemästään ansiokkaasta työstä.

• Evankeliumia seuraten
• Pyhän Franciscuksen
esimerkkiä seuraten
• Pyhän Hengen ohjauksessa”

Fransiskaanimaallikoiden OFS uudet säännöt täyttävät 30 vuotta
24.6.2008
”Uusien sääntöjemme tekstien valmistamiseen ja välttämättömiin konsultaatioihin alan ammattilaisten
maallikoiden ja sääntökuntalaisten sekä eri valtioiden
kansallisten yhteisöjen johtajien kanssa kului 12 vuotta.
”Vihdoin valmistuttuaan
uudet säännöt olivat suoranainen sokki ja jopa katkeruudenkin aihe monille
iäkkäille yhteisön jäsenille.
Lainomaisessa ilmiasussaan
uudet säännöt eivät olleet
ne säännöt - elämän suuntaviivat - joiden innoittamina
nämä yhteisön jäsenet olivat
antaneet yhteisölupauksensa ja eläneet arkeaan. Jossakin elämänmatkan varrella
joku oli ikään kuin tullut
muuttamaan suuntaa eivätkä he halunneet aloittaa
kaikkea alusta.
”Uudet säännöt eivät
aiheuttaneetkaan hajaannusta, vaan ne hyväksyttiin
nopeammin kuin monet olivat arvelleet. Uudet säännöt
sisältävät kaksi uudistuksen
elementtiä:
”Paluun juurille eli hengellisen kokemuksen Franciscus Assisilaisesta ja Katumuksen sisarista ja veljistä,
jotka ammentavat innoituksensa hänen esimerkistään.
”Ajan merkkinä Hengen
avoimuus, joka Vatikaanin
toisen konsiilin päätöksistä ja rohkaisusta seuraa. Ei
liene mieltä esitellä uusien

(Kenraaliministeri Emanuela
De Nunzion OFS Roomassa
maaliskuussa 1998 päivättyä
kirjettä mukaillen 12.2.1999
Tuulikki Tuuri)
Sääntömme ovat siis kanonisen lain mukaiset. Ne on
Pyhä istuin hyväksynyt ja
sinetöinyt Kalastajan Sormuksella 24.6.1978. Uudet
säännöt kumoavat paavien
Nikolaus IV:n vuonna 1289 ja
Leo XIII:n vuonna 1897 vahvistamat säännöt sekä uudet
suuntaviivat vuodelta 1971.
Ensimmäinen painos uudistetuista säännöistä ilmestyi
Saksassa 1991. Raimo Tuuri on suomentanut säännöt
Rooman kuuriasta, isä Carl
Schaeferiltä, saadusta englanninkielisestä monisteesta. Sr Irene Krückebergin
OFS myöhemmin Saksasta
lähettämästä sääntökirjasta
on vielä tarkistettu niiden
sisällön oikeellisuus.
Pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin
(Hepr. 10:24).
Pax et bonum,
pace e bene!
Tuulikki Tuuri OFS
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Kolumni

Kuuliaisuuden henki

Jokaisessa perheessä on joskus kuuliaisuusongelmia. Nuoret eivät tottele. He eivät
aina ymmärrä vanhempiensa toivomuksia tai vaatimuksia.Vanhemmat keskustelevat keskenään ymmärtääkseen paremmin toinen toisensa ja lastensa aikomuksia ja tavoitteita. He haluavat antaa mahdollisemman paljon vapautta kasvavalle
sukupolvelle, mutta samalla he pyrkivät yhdessä löytämään lapsilleen sopivia
liikkumisrajoja. Kun perheen toinen vanhempi vaatii painavasti kuuliaisuutta, jotta
nuorista kasvaisi oikeita ihmisiä, toinen sitä vastoin kehottaa kohtuuteen, suhtautumaan myönteisesti ja kärsivällisesti, jotta he eivät masentuisi. Kun toinen vetoaa
siihen, että nuoret oivaltavat, miksi ja mitä heidän on tehtävä, toinen epäilee nuorten
tottelemiskykyä tai tahtoa.

Yleensä sellainen keskustelu päättyy erimielisyyteen siitä, mikä todella koituisi perheen
ja lasten parhaaksi. Mutta lopuksi kuitenkin tästä dialogista syntyy jotakin hyvää, jonkinlainen kompromissi, jonka nuoret ottavat helpottuneina vastaan. Totuus voittaa ja rauha
palautuu. Niin oli ainakin minun kotonani.
Luultavasti sellainen rakentava prosessi on silloin tällöin havaittavissa jokaisessa perheeessä, jossa välitetään lasten kasvatuksesta. Sotilaallinen, ehdoton ja sokea kuuliaisuus ei
enää sovi nyky-yhteiskuntaan. Kuulemani mukaan myöskään ei enää edes armeijaan,
puhumattakaan työ- ja perhe-elämään, joissa on muista syistä jo kylliksi stressiä.
Kuuliaisuus Jumalalle ja ihmisille ei ole pelkästään lasten tehtävä. Apostoli kehottaa
kirjeessään efesolaisille myös aviopuolisoita alistumaan toistensa tahtoon Kristusta
totellen.(Ef.5:21). Heidän keskinäisen kuuliaisuuden ja kiintymyksen esikuvansa ja mittansa on oltava Kristuksen ja hänen kirkkonsa välinen ihmeellinen suhde.
Valitettavasti jotkut eivät ymmärrä kuuliaisuuden salaisuutta. He sekoittavat sen vapauden puutteen tilaan, ikään kuin se, joka on kuuliainen, luopuisi omasta identiteetistään ja
menettäisi kokonaan oman tahtonsa. Me kaikki kärsimme hiukan sellaisesta allergiasta.
Miten voimme toipua tästä taudista? Mitä apua saamme odottaa uskon kuuliaisuudesta?
Kuuliaisuus hyveenä edellyttää sitä, että ihmisellä ovat kuulevat korvat (Ps. 40). Kuuliaisuus on parempi kuin uhri.(1 Sam.15:22). Väärinkäsitys kuuliaisuuden suhteen on se,
että kuuliaisuus vapauttaisi meidät omasta vastuustamme. Silloin olisimme niin kuin
ihmiset, jotka omaksi vahingokseen eivät ota huomioon vakuutussopimuksissa olevia
pieniä reunahuomautuksia.
On nöyrä asenne pitää muita meitä itseämme viisaampina ja parempina. Kuitenkin jos
haluamme toimia ihmisarvon mukaisella tavalla, meidän on seisottava omien tekojemme takana, vaikka toinen kantaa johtoasemansa takia päävastuuta tehtävästä, joka on
suoritettava.
Toisaalta kuuliainen mieli voi ja saa myöskin helpottaa meidän elämämme kulkua. Sen
tarkoitushan on laajentaa meidän elämämme mahdollisuuksia, kun se avaa meidän
käyttöömme toisten resursseja, hyviä suhteita ja tukea. Oikeastaan ilman kuuliaisuutta
ei kukaan selviydy elämässään, eikä mikään yhteisö pysty pitemmän aikaa toimimaan
ja saavuttamaan päämääräänsä niin perhe-, työ- kuin luostarielämässä, urheilussa ja yhteiskunnan muissa asioissa. Paitsi nöyryyttä kuuliaisuus edellyttää luottamusta niihin,
joilla on johtamisvalta tai vastuu meistä, tietysti edellyttäen, että he eivät käytä meitä
hyväkseen.
Jeesus Kristus on osoittanut ajallisessa elämässään tämän lujan luottamuksen taivaalliseen Isäänsä, erityisesti kuolemansa aattona sekä viimeisellä ateriallaan ylipapillisessa
rukouksessaan että Getsemanen puutarhassa. Hän kyllä pelkäsi saamaansa tehtävää,
mutta otti sen rohkeasti vastaan ajatellen Isänsä kirkastumista ja meidän kaikkien parasta.
Mutta hän ei tuntenut mitään pakkoa eikä kysynyt: Isä, onko pakko juoda malja loppuun
saakka, vaan sanoi luottavaisin mielin: Isä, jos ei ole toista vaihtoehtoa, tapahtukoon sinun
tahtosi. Silloin Isä antoi Pojalleenkin voiman ristin kanssa lähettämällä hänen luokseen
enkelin vahvistamaan häntä.
Samoin Herramme toivoo meidän luottavaisin ja kuulevaisin mielin suhtautuvan Jumalan tahtoon, hänen, jota mekin saamme nimittää taivaalliseksi Isäksemme. Oikea kuuliaisuus pyrkii aina olemaan sopusoinnussa Jumalan sanan ja kirkon vuosisataisen tradition
kanssa. Nämä tekijät valaisevat tietä jalkojemme edessä, jotta ettemme eksyisi.
isä Frans
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Pyhän Hedvigin
— isä Peter Gebara SCJ 50 vuotta

S

leesian pyhä Hedvig syntyi vuonna 1174 Andechsissa Baijerissa kreivin tyttärenä. Hän avioitui Sleesian
herttuan Henrik I:n kanssa,
josta myöhemmin tuli Puolan
herttua. Puolisoilla oli seitsemän lasta ja lisäksi he hoitivat
orpolapsia, huolehtivat köyhistä, vangeista ja sairaista.
Jäätyään leskeksi Hedwig
meni sistersiläisluostariin,
jossa kuoli 1243. Hänet kanonisoitiin vuonna 1267. Hän on
Sleesian suojeluspyhimys, ja
häntä pidetään myös Puolan
ja Saksan välisen sovinnon
suojelijana. Häntä kunnioitetaan paljon myös Berliinissä,
johon Fredrik Suuri rakennutti Pyhän Hedvigin kirkon
Sleesiasta muuttaneita uskovia varten. ”Sankt-HedwigsKathedrale” on nykyään
Berliinin arkkihiippakunnan
pääkirkko.
Sleesialainen isä Peter
Gebara SCJ syntyi 10.5.1958
Chorzówin kaupungissa, lähellä Katowicea. Myös isä Peterin koti oli pyhän Hedvigin
perheen tavoin puolalais-saksalainen, äiti oli saksalainen,
isä puolalainen. Kymmenlapsisessa perheessä, jossa oli
kuusi poikaa ja neljä tytärtä,
yhdistyivät kummatkin kulttuurit. Isä Peterin mukaan hänessä on kuitenkin enemmän
slaavilaista temperamenttia,
joka saattaa hitaampien suomalaisten kanssa joskus johtaa väärinkäsityksiinkin.
Lapsena isä Peter ajatteli
ryhtyvänsä esim. palomieheksi, sotilaaksi, poliisiksi tai
ehkä papiksikin. Ylioppilaaksi päästyään hän kuitenkin
halusi opiskella metsänhoitajaksi, koska sellainen ammatti sopii hyvin henkilölle, joka
pitää luonnosta. Hän oli jo
tullut Krakovaan osallistuakseen pääsykokeisiin, kun siellä samaan aikaan järjestettiin
Jeesuksen Pyhän Sydämen
pappien veljeskunnan (SCJ)
perustamisen 100-vuotisjuhlia, joihin tuttu pappi oli
Peterinkin kutsunut. Juhlien
päävieras oli Krakovan silloinen arkkipiispa, kardinaali
Wojtyla. Juhlien aikana tutun
papin kommentti sai isä Peterin miettimään kuitenkin
myös papiksi ryhtymistä.
Hän pyysikin asiaa mietittyään päästä SCJ:n novisiaattiin.
Hänen novisiaattiaikanaan
sattui historiallinen tapahtuma: Krakowan arkkipiispa Wojtyla valittiin paaviksi

16.10.1978, juuri pyhän Hedvigin muistopäivänä. Novisiaattikauden jälkeen isä Peter
opiskeli kuusi vuotta SCJ:n
pappisseminaarissa Stadnikissa, Lublinin lähellä. Vuonna 1986 hänet vihittiin papiksi. Ensimmäinen seurakunta,
jossa isä Peter toimi, oli pieni
1 100 asukkaan Weglówkan
kylä Etelä-Puolassa. Sen jälkeen oli vuorossa Keski-Puolassa sijaitseva Chmielówin
seurakunta.
Isä Peter halusi lähteä lähetystyöhön johonkin muuhun
maahan, ja sääntökunnalla oli
tarjolla tehtäviä joko Zairessa
Afrikassa tai sitten Suomessa.
Suomi vaikutti vähemmän
eksoottiselta, ja niin hän valitsi sen. Ennen tänne muuttoaan hän ei maastamme paljon tiennyt, muuta kuin että
se on pohjoisessa ja että siellä on kylmää. Saapuessaan
Suomeen ensimmäistä kertaa
21.7.1991 isä yllättyikin iloisesti, sillä oli lämmin heinäkuinen päivä. Lentomatkan
aikana hän kuuli ensimmäisen kerran myös suomen
kieltä, ja koska hän ei ymmärtänyt siitä muiden kielten
perusteella sanaakaan, arveli
hän kielen olevan vaikea. Vaikeuksia olikin tiedossa, sillä
ensimmäinen suomen kielen
kurssi, johon hän osallistui,
pidettiin englanniksi, joka sekin oli hänelle uusi kieli.
Hänen ensimmäinen seurakuntansa Suomessa oli
Tampereen Pyhän Ristin seurakunta, jossa hän aloitti tutustumisen uuteen maahan.
Pastoraalinen tilanne oli tietysti aivan toisenlainen kuin
Puolassa. Kilometrejä auton
matkamittariin kertyi nopeasti. Puolassa monet asiat
tapahtuvat kirkkorakennuksessa, mutta Suomessa papin
pitää usein lähteä kirkosta
myös muualle tekemään työtään. Uusi kotimaa tuli vähitellen tutuksi. Ensimmäisen
epämiellyttävältä tuntuneen
saunomisen jälkeen isä Peter
alkoikin pitää saunasta. Ja nyt
Turun pappilaan onkin suunnitteilla uusi sauna pappilan
katolle terasseineen! Samoin
isä tottui Suomen talveen, ja
nyt hän jopa rakastaa sitä ja
pitää mm. laskettelusta.
Isä Peter siirtyi 1.1.2003
Tampereelta Turkuun kirkkoherraksi. Pyhän Birgitan seurakunta sai näin tarmokkaan
ja nuorekkaan kirkkoherran.
Pastoraalista elämää hänen
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suojeluksessa

ISÄ PETERIN KIITOS
Haluan koko sydämestäni kiittää
Teitä kaikkia jotka osoititte ystävyyttä ja anteliaisuutta minua
kohtaan 50-vuotissyntymäpäiväni
johdosta. Kiitos lahjoistanne, rukouksistanne ja konkreettisesta
avusta päästä Pyhälle Maalle. Rukoilen Teidän kaikkien puolesta ja
vietän kiitosmessua Teidän kaikkien puolesta Pyhällä Maalla.

P. PETER TACKAR
Jag vill av allt hjärta tacka Er alla
som visade mig vänskap och generositet med anledning av min
50-årsdag. Tack för Era gåvor, Er
bön och Er konkreta hjälp att
få komma till det Heliga Landet.
Jag ber för Er alla och firar en
Tacksägelsemässa för Er alla i det
Heliga Landet

50-vuotiaalla riitti onnittelijoita.

kaudellaan kuvaa hyvin se,
että erilaisten piirien määrä
ja niihin osallistuminen on
seurakunnassa voimakkaasti lisääntynyt. Seurakuntalaiset haluavat selvästi tulla
mukaan toimintaan ja antaa
oman panoksensa seurakunnan hyväksi, mistä isä Peter
iloitsee ja haluaa kiittää kaikkia. Hänestä Pyhän Birgitan
seurakunnassa vallitseekin
positiivinen ilmapiiri. Isä Peter korostaa seurakuntalaisten
lisäksi jo sata vuotta Suomessa toiminutta SCJ:n yhteisöä,
joka on hänelle tärkeä ja joka

antaa hänelle voimaa. Kaikki
olemme yhdessä matkalla Jumalan luo. Kirkkoherra, joka
on paimen, ja seurakunta toimivat ja rukoilevat yhdessä
tuon päämäärän saavuttamiseksi.
Seurakuntalaiset juhlivat
50 vuotta täyttänyttä päiväsankaria 11.5., kesäisen kauniina helluntaisunnuntaina.
Helluntain juhlamessua oli
isä Peterin kanssa viettämässä hiippakunnan kansleri,
isä Wieslaw Swiech SCJ, joka
tervehti ja onnitteli isä Peteriä
myös piispan ja hiippakun-

Heliga Hedwig följer fader Peter
Den heliga Hedwig (Jadwiga) av Slesien föddes år 1174 i Andechs
i Bayern som dotter till en greve. Hon blev bortgift med hertigen
av Slesien, Henrik I, som senare blev hertigen av Polen. Makarna
värnade om den kristna tron och den kulturella utvecklingen i
Slesien, och Hedwig ägnade sig åt välgörenhet och hjälpte de
arma vid sidan av att hon födde och uppfostrade sju barn. Själv
levde hon asketiskt och sägs till och med ha gått barfota på
vintrarna. I konsten skildras hon därför ibland bärande på ett par
skor. Efter att ha blivit änka drog hon sig tillbaka till cistercienserklostret i Trebnitz som hon hade grundat med sin make. Hon
dog 1243, kanoniserades 1267 och är Slesiens beskyddare. Hon
anses även vara skyddshelgon för försoningen mellan Tyskland
och Polen.
Fader Peter Gebara SCJ föddes den 10 maj 1958 i staden
Chorzów i Slesien, och de tysk-polska relationerna förvaltades
väl i hans familj: fadern var polsk och modern tysk. Fader Peter
är alltså en blandning av tysk punktlighet och slavisk storsinthet.
Han säger själv att det slaviska temperamentet är mer dominerande hos honom vilket leder till att han ibland kan reagera
häftigare än vad de lugna finländarna är vana vid.
Fader Peter var den sjätte av tio syskon, det fanns sex pojkar
och fyra flickor. De äldre syskonen hjälpte till med att sköta de
yngre och av någon anledning visste alla alltid vem som skulle
göra vad, och alla kände sig trygga och älskade. Fader Peter var
den enda av syskonen som valde den kyrkliga banan.
Som barn drömde han om ”manliga” yrken, som brandman,
polis, soldat, ja till och med präst. Efter avslutad skolgång bestämde han sig emellertid för att bli skogsvårdare och åkte till
Krakow för att delta i inträdesförhöret till lantbruksakademin.
Det var år 1978 och Jesu Heliga Hjärtas präster (SCJ) firade just
hundraårsminnet av brödraskapets grundande. Huvudgästen var
ärkebiskopen av Krakow, Karol Wojtyla. En bekant präst bjöd
in den unge Peter att delta i festligheterna, och han trivdes bra

nan puolesta. Messun jälkeen
kokoonnuttiin Birgittasaliin,
joka oli ääriään myöten täynnä seurakuntalaisia ja muita
isä Peterin ystäviä. Seurakunnan kuoro tervehti päivänsankaria laulaen, ja nähtiin
myös vietnamilaisten lasten
taidokas laulu- ja tanssiesitys.
Monet seurakunnassa toimivat kieliryhmät esittivät oman
tervehdyksensä. Seurakunnan nuoret antoivat kauniin
enkeleitä ja suojeluspyhimyksiä esittelevän taidekirjan, sillä – kuten he sanoivat – kukkaset kuihtuvat, mutta enkelit

ovat kanssamme aina.
Seurakuntalaiset olivat jo
talven aikana spontaanisti
aloittaneet varainkeräyksen,
jonka tarkoituksena oli kerätä isä Peterille matkarahaa
Pyhälle Maalle suuntautuvaa
pyhiinvaellusta varten. Tuon
keräyksen tuotto luovutettiin
isä Peterille juhlatilaisuudessa. Hän sai myös juhlakirjan, johon oli koottu lahjaan
osallistuneiden nimet. Tilaisuuden juontajana toiminut
Kalevi Vuorela mainitsi, että
kaikkia seurakuntalaisia ei
ollut ehditty tavoittaa. Vaik-

bland de flera hundra gästerna. Prästen frågade vad ynglingen
tänkte göra i sitt liv. När Peter svarade att han tänkte delta i
förhöret till lantbruksakademin sade prästen: ”Gör inte det, du
är tillräckligt galen för att kunna bli präst. Tänk på saken!”
Väl hemma igen började Peter tänka på saken. Han började
gå i mässan varje dag och tillbringade ofta ett par timmar i stilla
adoration inför tabernaklet. I tre veckors tid kämpade han mot
tanken att bli präst men till slut bestämde han sig för att försöka
ta reda på vad ett sådant steg innebar. Han återvände till Krakow
och bad om att bli upptagen i novitiatet.
Den heliga Hedwigs minnesdag den 16 oktober 1978 var en
mycket viktig dag för fader Peter. Han var i novitiatet, och hl.
Hedwig såg till att man just den dagen kunde höra historiens
vingar susa: ärkebiskopen av Krakow blev vald till påve!
SCJ:s prästseminar ligger i Stadniki (nära Lublin) och där
studerade fader Peter i sex år. Han blev prästvigd år 1986. Det
första stället där han tjänstgjorde var Weglówka, en landskommun med 1100 invånare i det sydliga Polen. Han brukar besöka
Weglówka varje år under semestern.
– Några bekanta präster från den tiden finns inte längre kvar
där. I Polen brukar prästerna förflyttas från ett ställe till annat
sådär med 9–10 års mellanrum, säger fader Peter.
Den andra orten där fader Peter verkade var inte mycket
större: Chmielów med 2500 invånare. År 1991 blev det Finlands
tur. Ett annat alternativ hade varit Kongo eller Zaire, men det
blev Finland i alla fall.
– Jag anlände till Finland den 21 juli 1991, och på vägen hit, i
flygplanet, hörde jag för första gången någon tala finska. Jag tänkte
att det måste vara ett omöjligt språk eftersom det inte gick att
förstå ett enda ord, skrattar fader Peter.
Han kom till Tammerfors där fader Ryszard Mis SCJ var kyrkoherde. Det var en vacker, varm sommardag och fader Peter
fick genast bekanta sig med den finländska bastun.
– Det var en hemsk upplevelse, jag trodde att jag aldrig mer
skulle svalna.

ka tämän seurakuntalaisten
oman keräystilin varat jo luovutettiinkin isä Peterille, on
edelleen mahdollista osallistua keräykseen hiippakunnan
samaan tarkoitukseen avaaman tilin kautta. Näin voidaan varmistaa, että isä Peter
pääsee myös takaisin!
Vastaanotolla oli mukana
myös ekumeenisia vieraita
Turun luterilaisista seurakunnista, jotka antoivat lahjaksi
mm. (matka)sauvat isälle pyhiinvaellustakin ajatellen. Onnittelijoiden joukossa oli myös
Turun kaupungin opetuspalvelukeskuksen edustaja, joka
iloitsi isä Peterin kanssa tehdystä yhteistyöstä katolisten
oppilaiden uskonnonopetuksen järjestämiseksi.
Pyytäkäämme pyhän Hedvigin esirukouksia sen puolesta, että isä Peter saisi vielä
pitkään toimia keskuudessamme hyvänä paimenenamme!
Jouni Leinonen

Så småningom lärde han sig att uppskatta bastubadandet,
särskilt när han, av en församlingsmedlem i Åbo, blev bjuden till
ett sommarställe med bastu vid havet. Numera är fader Peter en
sann finländare som knappt kan leva utan bastu. Åboprästgården
kommer snart att förses med en egen bastu och terrass där man
kan svalka sig. Fader Peter har också lärt sig att älska finländska
vintern och åker gärna slalom.
Fader Peter tjänstgjorde i Tammerfors i 12 år, först som kaplan och senare som kyrkoherde. Han minns att han var mycket
rädd när han för första gången skulle hålla en predikan på finska.
Han pratade ju polska, tyska och ryska från tidigare men de
språken var inte till särskilt stor hjälp när det gällde att lära sig
finska.
– Jag deltog i en kurs i finska i Tammerfors, men undervisningen gick på engelska, så jag var tvungen att lära mig engelska
först innan jag kunde lära mig finska!
Sedan 2003 är han kyrkoherde i Åbo. Han är i sina bästa år
och håller sinnet ungt eftersom det finns så många engagerade
själar i församlingen.
– Jag vill tacka er alla för att ni är så förstående och aktiva i
församlingslivet och jag gläder mig åt att vi tillsammans är på väg
till Gud!
För ett par år sedan var fader Peter med i den ekumeniska
delegationen som besökte Rom på S:t Henriksdagen. Delegationen hade naturligtvis audiens hos påven Benedikt XVI, och påven
trodde först att den långhårige och skäggige fader Peter var en
ortodox präst, men missförståndet klarades snart upp.
– Helige Fader, jag är katolik, ser ut som en ortodox och
pratar som en protestant, sade fader Peter och fick påven att
skratta hjärtligt.
Airi Leinonen
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Leirikesän satoa Stella Mariksesta
Musiikkikurssille osallistui
parikymmentä oppilasta

Osallistujat: Andrea, Caren, Hanna, Julia, Sara, Antoni, Julius, Long, Marcel, Severi.
Vetäjät: Leena, Ritva, Risto ja Florence.
Yllä: Kurssin opettajat konsertoivat kappelissa.

Kokkausleiri ylitti odotukset!
Heinäkuun ensimmäisellä
viikolla Stella Mariksen keittiön valtasi kymmenen riemukasta nuorta kokkia, viisi
poikaa ja viisi tyttöä, iältään
9-12 vuotiaita. Kurssi oli ensimmäinen lajissaan, joten
vetäjät vähän etukäteen jännittivät miten viikko mahtaa sujua. Pelko osoittautui
turhaksi sillä kaikki olivat
innostuneita ja valmiita
osallistumaan kaikkeen tekemiseen. Kaikki ruoka tehtiin ihan itse. Vetäjät vain

opastivat ja valmistivat aamiaisen.
Kurssilaiset leipoivat päivittäin kymmeniä sämpylöitä, tekivät lihapullia, pastaa,
täytettyjä kananrintoja, jälkiruokaa ja täytekakkuja.
Kukaan ei marissut silloinkaan kun vuoroon osui tiski
tai perunoiden kuoriminen.
Kurssilaiset oppivat myös
kattamaan kauniisti ja kuulivat luentoja ravinnosta ja
pöytätavoista kotona ja ravintolassa.

Aterioista syntyi loistavia.
Kurssin aikana ei kuulunut
ainuttakaan ”tätä mä en syö
... tää on pahaa” -kommenttia, vaan kaikki ruoka katosi hyvällä halulla makoisiin
suihin.
Ruoanlaiton välillä leiriläiset ulkoilivat, uivat ja saunoivat. Hengellisestä ravinnosta huolehti isä Frans.

Alla: Maaret Repo-Pohjonen ja Anna Kreetta Gribajcevic ohjaavat nuoria
kurssilaisia.

Ritva Halme
Kokkileirin kuvia myös tämän lehden kannessa.

ARS
MARIA
ARS-MARIA alkaa taas
Pyhän Marian kirkon
srk-salissa keskiviikkoisin.
Ensimmäinen tapaaminen on 17.9. klo 17.30 3
tuntia. Silloin päätämme muut maalauspäivät ja -aiheet. Hinta on
110e/ 10x.
Ilmoittaudu Maijulle
040-5661381 tai jos haluat lisätietoja. Vanhat
ja uudet ”taiteilijat”
tervetuloa!

14 – Fides 08/2008

Musiikkikurssi Stella Mariksessa järjestettettiin kuudetta kertaa 5.-9. elokuuta.
Kurssin soitinvalikoimassa ovat viulu, alttoviulu,
sello ja piano, ja opettajina
tänä vuonna toimivat Maaret Repo-Pohjonen, Anna
Kreetta Gribajcevic, Jukka
Rautasalo ja Joonas Pohjonen. Kurssille osallistui 19

eri-ikäistä oppilasta, kymmenvuotiaista aina SibeliusAkatemian ammattiopiskelijoihin. Kesän 2009 kurssi
järjestetään elokuun ensimmäisellä viikolla.
Maaret Repo-Pohjonen
Joonas Pohjonen
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Kuninkaantien taikaa
Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus käveltiin tänäkin vuonna.
Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus toteutettiin tänä
vuonna toista kertaa. Vaellus alkoi kesäkuun 28. päivänä Pyhän Marian kirkolta
ja päättyi Turkuun 5.7.
Koko matkan taivalsi viisi pyhiinvaeltajaa, ja matkan
varrella heidän mukanaan
käveli yhdeksän muutakin
ihmistä lyhyempiä tai pi-

tempiä etappeja.
Tänä vuonna pyhiinvaelluksesta raportoi näyttävästi
ainakin Västra Nyland -lehti.
Pyhiinvaeltajat kiittävät kilvan pitkän vaelluksen henkeä: ”Vaelluksen kantavana
voimana olivat hetkipalvelukset, joita lauloimme useaan kertaan päivässä. Hetkipalvelukseen kuuluvien

psalmien toistaminen ja
mietiskely tekee sielulle ja
vaellukselle hyvää.” Hiippakunnan papit kävivät viettämässä messun pyhiinvaeltajille melkein joka päivä.
Pyhiinvaeltajien suuri toive on saada koko vaellukselle mukaan oma pappi. Ehkä
ensi vuonna onnistaa.
KATT

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhentämiseen.

Ignatian Spiritual Exercises
13 to 17 October
The Spiritual Exercises, developed by Ignatius of Loyola in the 15th Century,
can be a help in developing a personal relationship with Christ and in hearing
the Lord’s voice and answer his call in your life. The Exercises consist of
Bible meditations and individual spiritual direction.
Retreat Director, Fr. Al Grosskopf S.J. has served as a University chaplain in
San Francisco for over 20 years and specializes today in marriage preparation and ministry to divorced individuals. He has been leading the Exercises
for over 30 years.
Space is limited and previous experience or understanding of Ignatian prayer
is necessary. The language of the spiritual direction is English.
Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi, tel: 019-335793, fax 019-335892,
E-mail stellamaris@elisanet.fi

Festival TriaLogos
Festival TriaLogos celebrates its 10th anniversary. The festival takes place
from 28 September to 4 October 2008 in the Dominincan Latin Quarter
at the Old Town of Tallinn. This year’s festival concentrates on the cultural
space of the unified Church, thus looking for ways to overcome the divide
between Eastern and Western Christianity -- something that is of critical
importance for Christianity if it is to transform the society once again.
See more information at www.trialogos.ee.

Studium Catholicumin kirjasto
Muutoksia kirjaston käyttöön

Studium Catholicumin kirjasto avataan jälleen syyskuussa
pitkän ja ison remontin jälkeen. Pyydämme ystävällisesti
asiakkaita tukemaan Studiumin uutta toimintaa jäsenmaksulla. Ehdotamme jäsenmaksuksi 10 euroa lukuvuodelta
(opiskelijoilta 5 euroa). Jäsenmaksu oikeuttaa kirjaston
käyttämiseen.
Aukioloajat ovat ennallaan: tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18. Laina-aika on kuukausi. Lainoja on mahdollisuus uusia
myös puhelimitse (09-61206711) ja sähköpostitse (kirjasto@studium.fi).
Erääntyneistä palauttamattomista lainoista peritään myöhästymismaksua
lokakuusta lähtien.
Kesän aikana ilmestyy Studiumin web-sivu (www.studium.fi). Sieltä saa
lisätietoa sekä kirjastosta (mm. pääsy kokoelmaluetteloon) että Studiumin
luentojen ohjelmasta.

Tutustuminen eri rukoustapoihin
Rukouskurssi Stella Mariksessa

Aihe: Erilaisia rukoilemisen muotoja katolisessa kirkossa.
pe 17.10. klo 19.00 - su 19.10 klo 14.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennen 10.10.2008: stellamaris@elisanet.fi,
puh. 019-335793 tai frans.voss@catholic.f, gsm 040-5278746
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Senioripäivä
LAUANTAINA 30. ELOKUUTA 2008
Senioripäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä, ortodoksisen kirkon
Kulttuurikeskus Sofiassa. (Kallvikintie 28, 00980 Helsinki)
Vietämme messua keskuksen kappelissa. Lounaan ja kahvin lisäksi pääsemme nauttimaan toistemme seurasta, säästä riippuen joko keskuksen
sisätiloissa tai ulkona meren rannalla.
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In English
New English translation
for Mass
The Vatican has given formal approval to a
new English translation of the central prayers
of the Mass for use in the United States.
The new translation adheres more closely to
the Latin of the Roman Missal. Since the 2001
publication of Liturgiam Authenticam, the instruction on the proper translation of liturgical
texts, the Vatican has pressed for more faithful
translations of the official Latin texts.
The Vatican’s binding approval covers only a
portion of the entire Roman Missal. The entire process of translating the Roman Missal is
expected to take at least until 2010. However,
the prayers given the Vatican recognitio are
the most common texts for the Order of the
Mass.
The new translation is not to be used immediately, the Vatican letter indicates. Instead
the US bishops are directed to begin ”pastoral
preparation” for the changes in the language
of the Mass. During this same period, the Congregation for Divine Worship notes, some musical settings for the text could be prepared.
Among the noteworthy changes that Catholics
will notice when the new translation goes into
effect are:
* At the Consecration, the priest will refer to
Christ’s blood which is ”poured out for you
and for many”-- an accurate translation of pro
multis-- rather than ”for all” in the current
translation.
* In the Nicene Creed the opening word, Credo, will be correctly translated as ”I believe”
rather than ”we believe.”
* When the priest says, ”The Lord be with you,”
the faithful respond, ”And with your spirit,”
rather than simply, ”And also with you.”
* In the Eucharistic prayer, references to the
Church will use the pronouns ”she” and ”her”
rather than ”it.”
* In the Agnus Dei, the text cites the ”Lamb of
God, who takes away the sins of the world,”
rather than using the singular word ”sin.”
* In the preferred form of the penitential rite,
the faithful will acknowledge that they have
sinned ”through my fault, through my fault,
through my most grievous fault.”
Throughout the translation of the Offertory
and Eucharistic Prayer, the traditional phrases
of supplication are restored, and the Church
is identified as ”holy”-- in each case, matching the Latin original of the Roman Missal.
KATT/CWNews

Catholics who support
abortion should not
receive Communion
The prefect of the Apostolic Signatura, Archbishop Raymond Burke, said this week that
Catholics, especially politicians, who publically defend abortion should not receive Communion, and that ministers of Communion
should be responsibly charitable in denying
it to them if they ask for it, “until they have
reformed their lives.”
In an interview with the magazine, Radici
Christiane, Archbishop Burke pointed out that
there is often a lack of reverence at Mass when
receiving Communion. “Receiving the Body
and Blood of Christ unworthily is a sacrilege,”
he warned. “If it is done deliberately in mortal
sin it is a sacrilege.”
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To illustrate his point, he referred to “public
officials who, with knowledge and consent,
uphold actions that are against the Divine and
Eternal moral law.” He then gave the example
of politicians who ”support abortion, which
entails the taking of innocent and defenseless
human lives. A person who commits sin in this
way should be publicly admonished in such
a way as to not receive Communion until he
or she has reformed his life,” the archbishop
said.
“If a person who has been admonished persists
in public mortal sin and attempts to receive
Communion, the minister of the Eucharist has
the obligation to deny it to him. Why? Above
all, for the salvation of that person, preventing
him from committing a sacrilege,” he added.
“We must avoid giving people the impression
that one can be in a state of mortal sin and
receive the Eucharist.”
He explained that when the person is allowed
to receive Communion, a second form of scandal consists: “leading people to think that the
public act that this person is doing,” a sin,
“which until now everyone believed was a serious sin, is really not that serious.”
“If we have a public figure who is openly and
deliberately upholding abortion rights and receiving the Eucharist, what will the average
person think? He or she could come to believe
that up to a certain point it is okay to do away
with an innocent life in the mother’s womb,”
he warned.
Archbishop Burke also noted that when a bishop or a Church leader prevents an abortion
supporter from receiving Communion, “it is
not with the intention of interfering in public
life but rather with the concern of the spiritual
state of the politician or public official who, if
Catholic, should follow the divine law in the
public sphere as well.”
“Therefore, it is simply ridiculous and wrong
to try to silence a pastor, accusing him of interfering in politics so that he cannot do good to
the soul of a member of his flock,” he stated.
It is “simply wrong” to think that the faith
must be reduced to the private sphere and
eliminated from public life, Archbishop Burke
said, encouraging Catholics “to bear witness to
our faith not only in private in our homes but
also in our public lives with others in order to
bear strong witness to Christ.” KATT/CNA

Prayers to our lady:
Under Thy Patronage /
Sub Tuum Praesidium
We fly to thy patronage, O holy Mother of God;
despise not our petitions in our necessities, but
deliver us always from all dangers, O glorious
and blessed Virgin. Amen.

Remember, O Most Gracious
Virgin Mary / Memorare
Remember, O most gracious Virgin Mary, that
never was it known that anyone who fled to
thy protection, implored thy help, or sought
thy intercession was left unaided. Inspired
with this confidence, I fly to thee, O Virgin of
virgins, my Mother; to thee do I come; before
thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of
the Word Incarnate, despise not my petitions,
but in thy mercy hear and answer me. Amen.

kuulumiset
Hyvän omantunnon ostospaikka
Caritaksen verhokirppis
31.8. klo 12.00
Henrikin srk-salissa
Saimme lahjoituksena suuren määrän laadukkaita, vähän
käytettyjä verhoja ja pöytäliinoja. Voit löytää Marimekkoa,
Sellgreniä tai muuta laadukasta. Pannaan tavara kiertoon
ja tulot hyvään tarkoitukseen.
Tervetuloa penkomaan!

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit aloittavat yli vuoden kestävän
kaikille avoimen raamattupiirin Apostolien teoista.
Piiri kokoontuu syksyllä lauantaisin klo 14 - 16 seuraavina päivinä: 20. syyskuuta, 11. lokakuuta, 15. marraskuuta ja 13. joulukuuta. Paikka on
Rakkauden lähetyssisarten luona, osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka. Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Johdantokurssi Helsingissä
Johdantokurssi katoliseen uskoon eli ns. informaatiokurssi alkaa maanantaina, syyskuun 8. päivänä 2008. Kurssi-illat ovat tuosta päivästä lähtien
joka toinen maanantai klo 18.30 – 20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja
Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki.
Kurssi kestää vuoden 2009 toukokuulle asti. Kurssiohjelma sisältää
keskeisiä teemoja katolisesta uskosta ja elämästä. Kurssi-illat ja niiden aiheet esitetään hiippakunnan Fides-lehdessä ja kirkkojen ilmoitustauluilla.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia.
8.9. 		 Johdanto kurssiin, yleisiä tietoja katolisesta kirkossa, Tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti, isä Teemu Sippo SCJ
22.9. 		 Messun järjestys, kirkon esittely, isä Teemu Sippo SCJ
6.10. 		 Usko kolmiyhteiseen Jumalaan, uskonnonopettaja Marjatta
Jaanu-Schröder
20.10.		 Jeesus Kristus, isä Marino Trevisini
3.11. 		 Kirkko, isä Teemu Sippo SCJ
17.11.		Raamattu – traditio – kirkon opetusvirka, isä Teemu Sippo SCJ
1.12. 		 Paavius, isä Manuel Prado
15.12.		Rukous, sisar Marta Koltko SJK
12.1.		Ihminen Jumalan kuva, viimeiset tapahtumat, sisar Theresa Jezl
CPPS
26.1.		 Neitsyt Maria ja pyhät, isä Teemu Sippo SCJ
9.2.		 Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat, isä Manuel Prado
23.2.		 Sakramentit – kaste ja vahvistus, isä Teemu Sippo SCJ
9.2.		 Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu, isä Kazimierz
Lewandowski SCJ
23.3.		 Eukaristia, isä Kazimierz Lewandowski SCJ
6.4.		 Kirkon liturgia – kirkkovuosi, isä Teemu Sippo SCJ
20.4.		 Avioliitto, isä Wieslaw Swiech SCJ
4.5.		 Pappeus, isä Teemu Sippo SCJ
18.5.		 Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt, sisar Marta Koltko SJK
Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Se on tarkoitettu ennen
muuta niille, jotka haluavat liittyä katoliseen kirkkoon, mutta myös muuten kiinnostuneet ovat sille tervetulleita. Kurssin materiaalina käytetään
pääasiassa teoksia ”Katolisen kirkon katekismus” ja ”Katolisen uskon perusteet”. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin järjestävät Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset
seurakunnat. Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.

