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Kallid katoliiklased!
Oleme taas jõudmas Kiriku liturgilise aasta lõppu. Kaunis advendi- ja
jõuluaeg on peatselt käes. Novembrikuu on aeg nelja viimse asja peale
mõtlemiseks: need on surm, Viimne kohus, Taevas ja põrgu. See on aeg,
mil valmistuda surmaks ja Kristuse teiseks tulemiseks auhiilguse ja
kohtumõistmisega. Valmistagem end siis hästi ette.
Kuna ma saan tulla Eestisse Püha Missat pühitsema vaid kaks korda kuus,
siis oleks väga hea, kui te korraldaksite kokkusaamisi ja palvetaksite koos
sel ajal, kui mind ei ole Eestis. Väga tähtsad nii teile kui üksikisikutele kui
ka tervele kogukonnale oleksid regulaarsed iganädalased kokkusaamised,
kus te saaksite ehk palvetada Roosipärga, arutleda katoliku usu üle ja
õppida üksteist paremini tundma. Katoliiklastel peab olema katoliiklastest
sõpru, et võidelda ja jääda meie tänapäeva maailmas ellu. Seetõttu
julgustan ma teid korraldama kokkusaamisi nendel nädalatel, mil mind ei
ole siin.
Pöördugem Maarja Immakulaatse Südame poole ja palugem temalt abi, et
me oleksime ustavad ainsale tõelisele Kirikule ja ainsale tõelisele
religioonile, milleta ei ole pääsemist.
Kuningas Kristuses
Isa Shane Pezzutti

Katekismus:
Usuvaramu
terviklik kogum. See sisaldab ka
kõike seda, mis Jumal on
ilmutanud
inimkonnale
Moosese ja Vana Testamendi
prohvetite kaudu. Usuvaramu
pidi viidama tervesse maailma
ja
seda
pidi
õpetatama
maailmale, et päästa hingi.
Usuvaramu
on
Jumala
Ilmutus inimkonnale.

Mida
peab
katoliku kirik silmas
mõiste "usuvaramu" all? Kui
Jeesus Kristus valis 12 apostlit,
et neist saaksid katoliku Kiriku
esimene paavst, piiskopid ja
preestrid, saatis Ta nad ühtlasi
kogu maailmale Evangeeliumi
jutlustama. "Evangeelium" on
pääsemise sõnum. See sisaldab
endas kõiki tõdesid, mida tuleb
uskuda, ja kõiki käske, mille
järgi tuleb elada, et pääseda
Taevasse.
Kirik
nimetab
seda
usuvaramuks ehk depositum
fidei’ks. See on 12 apostlile ja
Kirikule Jeesuse Kristuse enda
poolt antud tõdede ja käskude

Mitte midagi ei tohi lisada ega
ära võtta usuvaramust, mille
usaldas apostlite ja Kiriku
hoolde Kristus. Apostlid ja
nende järglased (Õpetusamet)
said ülesandeks säilitada ja
kaitsta usuvaramut, hoida seda
rikkumatu ja selgena.
Juba algusest peale hakkasid
inimesed ründama (1.) tõdesid,
mis sisalduvad usuvaramus või
(2.) käskusid, mille järgi
katoliiklane peaks elama. Need
on kaks suurt valdkonda Kiriku
elus: (1.) Usk (see, mida me
peame uskuma) ja (2.) moraal
(kuidas me peaksime elama).
Usk ja Kiriku moraaliõpetus ei
ole sajandite jooksul muutunud

ega saagi kunagi muutuda –
seda
seetõttu,
et
Kirik
(Õpetusamet) õpetab ainult
seda, mida Jumal on ilmutanud
ja Kristus õpetanud. See on see,
mida usuvaramu sisaldab. Kirik
on pelgalt Jumala usuvaramu
sõnumikandja, selle edasiandja,
mida Jumal on ilmutanud.
defineerimise kaudu. Dogmad on
tõed, mis Jumal on ilmutanud.

Õpetusamet üksnes õpetab,
kaitseb ja selgitab seda, mida
Jumal
on
inimkonnale
ilmutanud.
Kirik ei saa kunagi muuta
usuvaramut, kuid ta saab seda
meile üha arusaadavamaks teha.
Kirik teeb seda usudogmade

Praegune kriis katoliku Kirikus
Paavst Pius XI entsüklika "Mortalium Animos" (1928)
Tõelise religioosse ühtsuse edendamisest
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20. sajandi alguses
oli
juba
tekkinud
märkimisväärne
huvi
oikumenismi
vastu.
Samuti
tegutseti juba aktiivselt erinevate
religioonide
vaheliste
oikumeeniliste suhete vallas.
Eriti puudutas see suhteid
erinevate kristlike religioonide
vahel.
Need
religioossed
liikumised ja ühendused püüdsid
rõhuda rahule ja ühtsusele
erinevate
religioonide
ja
rahvaste vahele. Paavst Pius XI
kirjutas selle kohta:
"Kuna on kindel, et leidub väga
vähe inimesi, kellel täielikult
puudub mingigi religioosne
tunnetus, siis näib, et need isikud
rajavad oma usule lootuse, et

kõik rahvad, erinedes tõesti
religioosses mõttes, võiksid ilma
suuremate raskusteta jõuda
vennaliku ühise arusaamani
teatud õpetuslikes punktides,
mis
looks
ühise
aluse
vaimulikule elule."
Oikumenismi
eestvedajad
korraldasid
kohtumisi
ja
konverentse kutsumaks üles
rahule ja ühtsusele religioonide
vahel.
„Selle sihiga korraldatakse suure
kuulajaskonnaga nõupidamisi,
kohtumisi ja pöördumisi, kus
vahet tegemata kutsutakse kõiki
(isegi neid, kes on õnnetul
kombel hüljanud Kristuse ja
eitavad Tema jumalikku loomust
või
missiooni)
aruteludes
osalema."
Ent paavst Pius XI nägi juba
algusest
peale
nende
oikumeeniliste kohtumiste

sügavat ohtlikkust
tunnustanud neid.

ega

Säärased püüdlused ei tohi leida
katoliiklastelt mingit heakskiitu.
Need
püüdlused
eeldavad
ekslikku seisukohta, et kõik
religioonid on teataval määral
head ja kiiduväärsed, kuivõrd
nad kõik väljendavad erinevates
vormides
seda
sisemist
tunnetust, mis viib inimese
Jumala
juurde
ja
Tema
valitsemise
kuuleka
tunnustamiseni."
Järgneb...

Paavst jätkab:
"Need, kes esindavad sellist
vaadet, ei viibi mitte ainult
eksituses;
nad
moonutavad
religiooni tegelikku mõtet ja
hülgavad selle, langedes tasapisi
naturalismi ja ateismi. Seetõttu
on sellise seisukoha pooldamine
ja niisuguste [oikumeeniliste]
ettevõtmiste toetamine võrdne
Jumala
poolt
ilmutatud
religiooni hülgamisega."

Katoliiklaste vaimulik elu
Igapäevane palve

selleks
ühenduseks
suhtlemiseks palve.

Katoliiklase vaimulik elu on
hinge
intiimne
elu
koos
Jumalaga. See on hinge ühendus
ja
suhtlemine
kõikvõimsa
Jumalaga. Seda saab tõesti
nimetada suhteks või sõpruseks
hinge ja Jumala vahel.
Seda vaimulikku "elu" tuleb
toita ja selle eest hoolitseda. See
nõuab
väga
tundlikku
lähenemist, nii nagu kogu elu.
Iga eluvormi tuleb toita ja selle
eest hoolitseda; iga suhet tuleb
seega arendada ja hoida. See
vaimuliku
elu
toitmine,
arendamine ja hoidmine peab
tulema tihedast ühendusest ja
suhtlemisest. Vaimulikus elus on

ja

Roomakatoliku Kirik õpetab
meile, et palve on meele ja hinge
tõstmine Jumala juurde. See on
hinge ühendus ja suhtlemine
Jumalaga usus, lootuses ja
armastuses. See on hinge
kõnelemine Jumalaga ja Temaga
koos olemine. Hinge ühendus ja
suhtlemine Jumalaga on ääretult
tähtis.

Igapäevane palve on seetõttu
meie vaimulikuks eluks ja
vaimseks kasvamiseks täiesti
hädavajalik. Me peame iga päev
olema palves koos Jumalaga. Iga
sõprus ja iga suhe nõuab sellist
kontakti, sellist aega. Palves
peame me rääkima Jumalaga kui
oma Isaga. Kristus õpetab meile,
et Jumal on meile Isa ja Ta
tahab, et me tuleksime Tema kui
Isa juurde.

kindlad ajad palvele. Iga sõprus
hääbub, kui kontakt on kas
põgus või olematu.
Tehkem siis otsus varuda iga
päev aega palvele. Sel viisil me
tugevdame ja süvendame oma
vaimset elu koos Jumalaga.
Vahest oleme muutunud laisaks
oma palveelus? Tehkem siis
palvetamise kava ja pühendagem

Maarja Immakulaatne Süda, aita
meil paremini palvetada!

Liturgia

Püha Missaohver peab saama meie vaimuliku elu keskmeks ja lätteks. Kui
osaleme pühal Missal, võtame me vastu Meie Issanda ja Päästja Jeesuse
Kristuse pühimat Ihu ja Verd. See Ihu ja Veri toodi meie eest Ohvriks.
Jumala Poeg lubas meie pärast oma Ihu ja Verd peksta, piitsutada ja risti
lüüa. Ent Ta läheb veelgi kaugemale: Ta annab sedasama Ihu ja Verd meile
süüa ja juua. Kui me sööme Missal Tema Ihu ja joome Tema Verd, peame
südamest tunnistama usku Tema lunastavasse Ohvrisse meie hinge eest.
Tulgem siis Missale suure usu, lootuse ja armastusega ning sügava
tänumeelega.

Tänane epistel: p. Pauluse kiri koloslastele 3, 12-17
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku
kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust.
Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side! Ja teie südameis
valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge
tänulikud! Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage
ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge
kogu südamest tänulikult Jumalale! Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või
teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!

Tänane evangeelium: p. Matteus 13, 24-30
Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on inimese
sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta
vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras
tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid
ta juurde ja ütlesid talle: "Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule,
kust nüüd tuleb sinna raihein?" Tema lausus neile: "See on vihamehe töö."
Siis küsisid sulased temalt: "Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku
korjame?" Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka
nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen
lõikajaile: "Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga
pange kokku mu aita!""
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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
Peale 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 vajadusel
vahetult peale Missat. Isa Pezzutti visiitide ajal on pihid inglise keeles.

