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Raahen seurakunta

19.7.2020, 7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan
tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä.
Siksi myös Kristityn on noudatettava
rakkauden lakia ja pyrkiessään tähän
kristitty on valmis luopumaan jopa
omista oikeuksistaan lähimmäisensä
hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen.
1.Sam. 15: 22-26, Jaak. 2: 8-13, Mark. 10: 17-27

ILTASOITTO kesälauantaisin
Raahen kirkon tornin parvekkeelta
heti klo 18 ehtookellojen jälkeen
La 18.7. Iltasoitto:
Huilu: Martta Rautakoski
Trumpetti: Kaarlo Nauha
Käyrätorvi: Jaakko Nauha
La 25.7. Iltasoitto:
Huilu: Netta Ylisaari ja Martta Rautakoski
Trumpetti: Kaarlo Nauha, Andreas Nikula ja Heikki Nauha
Käyrätorvi: Jaakko Nauha
Sääesteellä tilaisuudet kirkossa

JUMALANPALVELUKSET
SU 19.7.
Klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Harri Joensuu, s. Markus Tuukkanen, kanttori Taija Korri,
musiikkiryhmä. Pooki-radiointi.
Kirkkokahvit kirkkopuistikossa, sateen sattuessa
srk-kodilla (vapaaehtoinen kahvimaksu).
Klo 13 Vihanti, Järvikirkko, ks. erillinen ilmoitus.
Klo 18 Pattijoki, iltamessu pappilan pihalla,
Harri Joensuu, kanttori Asko Rautakoski. Sateen sattuessa
srk-talolla. Lauletaan Viisikielisestä.
Lätynpaistoa nuotiolla lähetyksen hyväksi.
SU 26.7.
Klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Harri Joensuu, s. Teemu Kakkuri, kanttori Niina Ylikulju,
musiikkiryhmä.
Kirkkokahvit kirkkopuistikossa, sateen sattuessa
srk-kodilla (vapaaehtoinen kahvimaksu).
Klo 10 Saloisten kirkko, messu
l. Petri Tervo, s. Matias Leskinen,
kanttori Asko Rautakoski.
Klo 18 Paavolan kirkko, iltamessu
l. Petri Tervo, s. Jenny Paakinaho,
kanttori Asko Rautakoski.

MUSIIKKIKAHVILA avautuu jo ennen iltasoiton alkua
klo 17.45 kirkkopuistikossa, jossa voi kahvittelun lomassa
nauttia hyvästä musiikista (vapaaehtoinen maksu musiikkityön hyväksi).

KESÄILLAN SÄVELHARTAUS
to 23.7. klo 20 Siikajoen kirkossa

Toimittaa Harri Joensuu,
kanttori Asko Rautakoski,
viulu Birgit Vainio, harmonikka Anneli Juven.
Sateen sattuessa Hietalankantissa.
Kirkkokahvit Hietalankantissa, lähetystyön hyväksi.

Kohti
normaalimpia
oloja
Harri Joensuu
kirkkoherra

Kevät ja kesä ovat olleet varsin haasteellista aikaa seurakunnassa kuten muullakin yhteiskunnassa. Pikkuhiljaa
olemme pääsemässä kohti normaalimpia aikoja: toimintaa on avattu ja laajennettu. Muun muassa rippikoululeirit ovat alkaneet juhannuksen jälkeen – meneillään on neljäs ryhmä.
1.8. alkaen erikoisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää
pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin
suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaismääräyksiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi
ja että henkilömäärä suhteutetaan 1 – 2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

NUORTEN TOIMINTAA
• Raamis ma 20.7. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä
• Avoimet ovet ja miniraamis pe 31.7. klo 19 Raahen
Kesäkodilla (ei pe 24.7.)

Tiina Rautakoski, sopraano
Keijo Rautakoski, baritoni
Niina Ylikulju, urut
Riitta Valtokari, hartaus

Mikä on elämän tarkoitus? Mitä tapahtuu kun kuolemme?
Voinko saada anteeksi? Auttaako Jumala vaikeina aikoina?

Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 e

Uusi ALFA-KURSSI käynnistyy ke 2.9. klo 18
Raahen seurakuntakodilla

OPASTETTU HAUTAUSMAAKIERROS
Raahen Haaralan hautausmaalla su 26.7. klo 18
Lähtö vanhalta portilta. Kesto
n. 1,5 tuntia. Ilmainen.
Hautausmaakierroksella kuullaan tarinoita edesmenneiden
raahelaisten elämänvaiheista. Seuraava kerta su 16.8.

Vihannissa
JÄRVIKIRKKO
KANSANLAULUKIRKKONA
su 19.7. klo 13
Vihannin kotiseutukeskuksen pihalla

Tervetuloa
SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOIHIN
Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa ilmaista varhaiskasvatusta n. 3-5-vuotialle lapsille
1-2 kertaa viikossa.
Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja toiminta on kirkon kasteopetukseen perustuvaa
kristillistä kasvatusta. Päiväkerho tarjoaa lapselle turvallisen paikan kasvaa ja leikkiä. Kerhoissa musisoidaan,
leikitään, liikutaan, askarrellaan ja vietetään satuhetkiä.
Ruokarukous ja kerhoeväiden syönti ovat myös tärkeä osa
toimintaa. Jokainen kerhokerta sisältää hartaustuokion.
Kerhot alkavat viikolla 34/17.8.
Ilmoittaudu mukaan:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

ALFA-KURSSILLA voit kysyä ja saada vastauksia.

Alfa on Raahen seurakunnan järjestämä kymmenen viikon
kurssi, jolla käsitellään kristinuskon perusasioita leppoisassa ilmapiirissä luentojen ja keskustelun kautta.
Alfa sopii jokaiselle, myös epäilijöille ja etsijöille. Jokaisena
iltana ruokailu ja kahvit. Lastenhoito järjestetty sekä tarvittaessa kuljetus kurssi-iltoihin.
Alfa-kurssin käyneiden kommentteja: ”Alfassa on rento
meininki”, ”Alfassa saa olla myös hiljaa”, ”Alfa antaa vastauksia”, ”Alfasta saa ystäviä”…
Ilm.viim. 24.8. kirkkoherranvirasto p. 08 2132 610
Tutki elämän tarkoitusta - kokeilealfaa.fi

Kierroksilla noudatetaan koronavirusepidemiaan liittyviä
ohjeita ja suosituksia.

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahen kirkkoherranvirasto,
Kirkkokatu 33, Raahe, p. (08) 2132 610,
avoinna ma-ti klo 9 – 15 ja ke – pe klo 9 – 12.
Huom. ke – pe lyhennetty aukioloaika kesäajan.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
toistaiseksi hautausta sopimassa kirkkoherranvirastossa voi
olla enintään 2 omaista.
Ruukin ja Vihannin seurakuntatoimistot suljettuina
28.8. saakka, Raahen virasto palvelee.
Taloustoimisto Kirkkokatu 33, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma – pe klo 9 –15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

TIEKIRKKO
Raahen kirkko,
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Kirkkokatu 10
avoinna 16.8. saakka joka päivä klo 10 -18
Paikalla kirkko-opas

Elämänkaari
Kastettu: Eedit Anna Emilia Virnes, Ossi Juhani Antero Kiviniitty, Meea-Maria Tehila Huhtala, Kaarlo Jaakoppi Keränen,
Leevi Oskar Benjamin Heikkinen.
Avioliittoon vihitty: Kimmo Kalevi Karjalainen ja Maria Anna
Eliisabet Satokaski, Sauli Henrikki Joensuu ja Anita Mirjami
Lepistö, Esa Matti Kujansuu ja Suvi Tiina Elina Vanhala.
Hautaan siunattu: Seppo Pentti Keskitalo 85 v., Airi Kaarina
Keski-Korsu 77 v.

Turvajärjestelyiden lieventäminen tarkoittaa mm. sitä, että seurakunnan jumalanpalveluksiin kaikki mahtuvat mukaan. Poikkeuksena ovat konfirmaatiomessut, joissa on
edelleen ryhmäkohtaiset osallistujamäärät. Ehtoollisen
vietto palautuu alttarilla polvistuen tapahtuvaksi turvavälejä noudattaen. Edelleen suositellaan, että seurakuntalaisilla on omat virsikirjat, vaikkakin kirkkojen virsikirjat
ovat käytössä. Raahen seurakunnan osalta tiloihin liittyvät suositusväkimäärät löytyvät seurakunnan sivuilta
(www.raahenseurakunta.fi ).
Koronaviruksen ohella lisähaasteen ovat tuoneet henkilömuutokset seurakunnan työntekijöiden, varsinkin pappien
osalta. On ollut eläkkeelle jäämistä, siirtymistä toisiin tehtäviin, etenemistä uralla, virkavapauksia ja kahden viransijaisuuden päättymistä. Virkojen täyttäminen pappien kohdalla on usein pitkä prosessi.
Nyt ns. pysyvät paikat ovat mukavasti täyttymässä: pastori
Riitta Valtokari aloitti heinäkuun alusta Pattijoen aluepappina ja pastori Olli Lohi aloittaa Siikajoen alueen kappalaisena elokuun alusta. Molemmille Raahen seurakunta on
ennestään hyvinkin tuttu. Tästä on hyvä rakentaa tulevaa.
Olli Lohen virkaan asettaminen on suunniteltu pidettäväksi Ruukin torilla 16.8. klo 10.
Huolehdimme yhdessä, että pysymme terveinä.
Siunausta ja iloa kesään!

