FSSPX EESTIS

21. pühapäev pärast Nelipüha
Pühapäev, 17. oktoober
2010

(1)

SISU
__________________________________________

Isa Pezzutti kiri...................................................................................lk. 3
Vaimulik elu.......................................................................................lk. 4
Katekismus.........................................................................................lk. 5
Kriis Katoliku Kirikus........................................................................lk. 6
Liturgia...............................................................................................lk. 7
Teated ja Missade ajad.......................................................................lk. 8

Kallid Eesti katoliiklased!
Ma tahaksin teid kõiki tänada sooja vastuvõtu eest, mille osaliseks ma sain
oma esimesel visiidil koos isa Karl Stehliniga mõni nädal tagasi. Olla siin
Eestis koos teiega on mulle suur au ja suur arm.
Isa Stehlin hoolib väga sügavalt Eesti traditsioonilisest katoliiklikust
kogukonnast ja on võidelnud visalt selle eest, et Püha Pius X Preestrite
Vennaskonnast (FSSPX) käiks siin korrapärastel visiitidel kindel preester.
FSSPX juhid tulid lõpuks vastu tema korduvatele palvetele ja otsustasid saata
minu Eestisse.
Nagu te juba teate, on minu nimi isa Shane Pezzutti. Ma olen ameeriklane
(itaalia ja iiri juurtega), pärit Ohio osariigi pealinnast Columbiast. Ma õppisin
neli aastat filosoofia ajalugu Ohio Osariigi Ülikoolis, kust sain bakalaureuse
kraadi. Pärast seda õppisin kuus aastat FSSPX seminaris Winonas. 19. juunil
2010 pühitses pühitsuspiiskop de Galarreta mind preestriks.
Ma hakkan Tallinnas käima iga kuu esimesel ja kolmandal laupäeval ja
pühapäeval. Laupäeviti on Missa kell 17.30. Pühapäeviti algab Missa kell
10.00 ja ma soovin, et jätkaksite koos roosipärja palvetamist enne Missat, so
9.30. Pärast pühapäevast Missat hakkab toimuma ka lühike katekismusetund.
Jätkakem siis koos võitlust traditsioonilise katoliku usu eest, ainsa tõelise
religiooni eest, milleta ei ole pääsemist.
Võtke julgelt minuga ühendust.
Olgu Jeesuse ja Maarja Südamed teile pelgupaigaks.
Kuningas Kristuses
isa Shane Pezzutti

KATOLIIKLASTE
VAIMULIK ELU
Tõeline pühendumine Neitsi
Maarjale

Püha Louis de Montfort, suur
Maarja apostel, tuletab igale
katoliiklasele meelde, et me oleme
siin maa peal selleks, et (1) kasvada
pühaduses ja (2) otsida Taevast.
Pühaduses kasvamises või Taeva
igatsemises ja otsimises ei saa me
toetuda oma loomulikule tugevusele
ega pingutustele. Pühaks saamine ja
Taeva otsimine ei ole loomulik, vaid
midagi üleloomulikku. Need on
üleloomulikud eesmärgid.
Et tagajärjekalt otsida pühadust ja
Taevast, mis on meie elu ja katoliku
usu tõelised eesmärgid, peame me

otsima üleloomulikku armu. Arm on
Jumala üleloomulik abi, mida Ta
annab selleks, et me saaksime
pühaks
ja
oleksime
Talle
meelepärased. Arm muudab meie
hinge ja teeb meid tõelisteks Jumala
lasteks. Ja üksnes üleloomulik arm
võimaldab meil saada pühaks ja
tõeliselt Taevast otsida.
Me peame olema visad ja otsima
seda Jumala armu, sest ainult selle
armu abil on meil võimalik kasvada
pühaduses ja otsida Taevast.
Katoliku Kirik tuletab meile meelde,
et me peame otsima armu
sakramentidest osasaamise ja palve
läbi. Ja veel – püha Louis de
Montfort meenutab meile, et meil
peab olema ka tõeline pühendumine
Maarjale selleks, et saavutada ja
vastu võtta seda armu. Tema on
Kõikide
Armude
Vahendaja,
Mediatrix. Ta on Armude Allika
Ema ja võib meile saavutada kõik
vajalikud armud.
Pöördugem siis Immaculata poole ja
anugem temalt kõiki arme pühaks
saamiseks ja Taeva otsimiseks.
Palugem, et ta aitaks meil saada
pühakuks. Palugem temalt armu, et
täita oma igapäevaseid kohustusi ja
kasutada neid eesmärgiga kasvada
pühaduses, kuni me elame siin maa
peal.

Katekismus:
Ainus tõeline
kristlik religioon

Roomakatoliku
Kirik
võib
ainukesena oma
pärinemises,
õpetuses ja usus minna 2000 aastat
tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse
enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi
teisel religioonil ei ole sellist
traditsiooni, sellest
katkematut
järgnevust,
sellist
ajaloolist
õigusjärglust ja ustavust Jeesusele
Kristusele ja Tema 12 apostlile.
Kõik teised kristlikud religioonid on
mingil moel lahku löönud ainsast
pühast katoliiklikust ja apostellikust
Kirikust. Jeesus valis 12 apostlit
oma jumaliku päritoluga Kiriku
esimeseks paavstiks, piiskoppideks
ja preestriteks. Ta saatis nad kogu

maailma, et pöörata maailm oma
ainsasse tõelisesse religiooni.
„Minge kõike maailma ja kuulutage
evangeeliumi kõigele loodule. Kes
usub ja keda ristitakse, see saab
õndsaks; aga kes ei usu, see
mõistetakse hukka.“
Need Meie Issanda Jeesuse Kristuse
12 apostlit, Tema Katoliku Kiriku
esimesed piiskopid ja preestrid
läksid erinevatele maadele ja
jutlustasid Evangeeliumi. Kui nad
leidsid
Evangeeliumi
väärilisi
vastuvõtjaid, siis nad pühitsesid
nood preestriteks ja piiskoppideks
"käte
pealepanemise"
(ordineerimise) tseremoonia läbi ja
asutasid paljudes paikades kristlikke
kogukondi. Seejärel suundusid
apostlid uutele maadele.
Katoliku Kiriku praegusel paavstil,
piiskoppidel ja preestritel on seega
ajalooline järjepidevus ja side, mis
läheb tagasi 12 apostlini.
Erinevad protestantlikud usulahud ei
saa
seetõttu
pretendeerida
ajaloolisele järjepidevusele Kristuse
ja Tema 12 apostliga. Kõik
protestantlikud kirikud on kahjuks
eraldunud Ühest Tõelisest Kirikust,
sest nad eitavad mõnda katoliku usu
tõde.

Praegune Kriis
Katoliku Kirikus

igapäevaelus
on
tuntavalt
süvendanud kriisi ja kohutavat
olukorda, mida näeme praegu pühas
Kirikus.
Need on põhilised doktriinid, mida
peapiiskop Lefebvre pidas Kiriku
Traditsioonile vastukäivaiks ning
Kiriku
enesehävituse
juurteks.
Seetõttu hoidus peapiiskop Lefebvre
nendest õpetustest nii kaugele kui
võimalik ja soovitas ka meil teha
sama – hoiduda eemale.

Peame jätkuvalt kinnitama, et
Katoliku Kirikus on praegusel ajal
väga sügav kriis. Oikumenismi,
usuvabaduse,
kollegiaalsuse
doktriinid ja eriti uus eklesioloogia
(õpetus Kiriku olemusest), mida
õpetas II Vatikani kirikukogu, on
endiselt täies elujõus.
Need kirikukogu õpetused koos
põhjalike muudatustega liturgias,
distsipliinis, teoloogias, filosoofias,
piibliuurimises
ja
katoliiklikus

Me peame jätkama truult katoliku
usu järgi elamist. Me saame seda
teha üksnes siis, kui jääme ustavaks
Kiriku Traditsioonile, nagu seda on
teinud peapiiskop Lefebvre, P. Pius
X Preestrite Vennaskond ning paljud
tõelised katoliku preestrid ja
usklikud selle 40 kriisiaasta jooksul
.
Edaspidi vaatleme me igat kriisi
põhjust
lähemalt,
et
saada
teadlikumaks raskest olukorrast,
milles viibime. Nõnda suudame me
ka paremini praktiseerida katoliku
usku.

Liturgia

liikmetest). Kristuse Müstiline Ihu
kummardab, ülistab, adoreerib ja
tänab Jumalat, toob hüvitust ja
esitab Jumalale palveid oma
liturgilistes tseremooniates.
Liturgia
koosneb
Missast,
sakramentidest
ja
jumalikust
tunnipalvest (breviaarist). Müstiline
Ihu, Kristuse Mõrsja ühineb kõigis
neis
Katoliku
Kiriku
teenistustoimingutes
Kristusega
ning osutab Jumalale adoratsiooni ja
toob Talle hüvitust.

Mis on liturgia? Meie, katoliiklaste
jaoks tähendab liturgia avalikku,
välist ja nähtavat kummardamist,
mida Kristuse Müstiline Ihu osutab
kõikvõimsale Jumalale.

Liturgia on Jumala kummardamine
Kristuse Müstilise Ihu poolt. Paavst
Pius XII meenutab meile oma
entsüklikas "Mediator Dei", et
Müstiline Ihu koosneb Jeesusest
Kristusest (Peast) ja Kirikust (selle

Liturgia kese on loomulikult püha
Missaohver. Me kõik peame püha
Missaohvrit tundma õppima ja
paluma selle armastamiseks armu.
Missas ühineme me pühitsetud
preestriga ja ainsa Ülempreestri
Jeesuse Kristusega ning toome
Jumalale
adoratsiooni,
tänu,
hüvituse ja palve täiusliku ohvri.
Tehkem siis otsus Missat paremini
tundma õppida ja palvetagem, et
hakkaksime
seda
üha
enam
armastama ja hindama.
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Missade ajad:

iga kuu 1. ja 3. laupäeval kell 17.30
iga kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 10.00

Oktoober 2010
Laupäev, 16. oktoober: p. Missa – 17.30
Pühapäev, 17. oktoober: roosipärg – 9.30 (samal ajal pihivõimalus)
kõrgmissa – 10.00
Pärast Missat pühapäevane katekismus
Laupäev, 30. oktoober: p. Missa – 17.30
Pühapäev, 31. oktoober: roosipärg – 9.30 (samal ajal ka pihivõimalus)
kõrgmissa – 10.00
Preester – isa K. Stehlin

Pihivõimalus on pool tundi enne Missat (roosipärja ajal) ja vajaduse
korral kohe pärast Missat. Isa Pezzutti võtab pihti vastu inglise keeles.

Püha Pius X Preestrite Vennaskond
- Eestis –
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immakulaatse Südame Kabel
_______________________________________________________________________________________

On ainult üks tõde ja ainult üks tõeline
religioon – Katoliku relgioon

