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6.12., 2. adventtisunnuntai,
Itsenäisyyspäivä
Kuninkaasi tulee kunniassa/
Kiitos isänmaasta

KIITOS ISÄNMAASTA

ESKO JURVELININ
LAULUOPPILAIDEN

Raahen seurakunta toivottaa
Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Evankelisessa kristikunnassa tämän
päivän aiheena on Kristuksen tuleminen
kunniassaan aikojen lopulla. Seurakunnan tulee kärsivällisesti kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakunta
on saanut lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää
sen toivolla ja ilolla.
Jumalanpalveluksessa kiitetään maamme vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä rukoillaan isänmaan ja kansan puolesta.
Ps. 80:15-20, Jes 44:6-8, Jaak. 5:7-11, Luuk. 17:20-24

JUMALANPALVELUKSET
Kaikki tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa
läsnäolevaa seurakuntaa.
Tilaisuudet lähetetään nettiradiossa ja striimataan
seurakunnan somekanaville.
LINKIT tilaisuuksien kuuntelemiseen ja katselemiseen
löydät osoitteesta: www.raahenseurakunta.fi

JOULUPOLKU
ma 7.12. alkaen Pattijoen pappilan
pihamaalla
Siellä voi itsenäisesti käydä huolehtien
turvaväleistä ja max. 10 hengen väkimäärästä.
HUOM!
Päivä- ja perhekerhot,
perhekahvilat ja
Musa –perhekahvila
ovat tauolla

JOULUKONSERTTI
Siikajoen kirkossa

ke 9.12. klo 19
Konsertti
seurattavissa
seurakunnan
YouTube-kanavalla

TOIMISTOT PALVELEVAT
Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 18.12.2020 saakka.

Koronan vuoksi
PIENRYHMÄTOIMINTA jää tauolle
Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
loppuvuoden

Raahen kirkkoherranvirasto, p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9-15.
HUOM! SULJETTU muuton vuoksi pe-ti 11.-15.12.
Vihannin seurakuntatoimisto, p. 08 2132 700.
Avoinna tiistaisin klo 9-12, 13-15
Ruukin seurakuntatoimisto, p. 08 2132 710.
Avoinna keskiviikkoisin klo 9-12, 13-15.
Taloustoimisto p. (08) 2132 600. Avoinna ma-pe klo 9-15.
HUOM! SULJETTU muuton vuoksi pe-ti 11.-15.12.

SU 6.12.
klo 10 Raahen kirkko,
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus
l. Mira Pauna, s. Teemu Kakkuri
Pooki-radiointi

KORONA-AJAN KESKUSTELUPUHELIN

SU 13.12.
klo 10 Raahen kirkko, Kauneimmat joululaulut
-jumalanpalvelus
l. Marko Visuri, s. Harri Joensuu

Päivystäjinä toimivat seurakunnan työntekijät ja
keskustelut ovat luottamuksellisia.

Elämänkaari

Joulupäivänä ja uudenvuodenpäivänä ei ole päivystystä.

Hautaan siunattu: Paavo Adiel Nikula 91 v., Onni Taisto
Jussinniemi 89 v., Tauno Erkki Matias Vikman 77 v.,
Raili Helena Haukipuro 72 v.

Raahen seurakunnan korona-ajan keskustelupuhelin
päivystää maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin
klo 18-21 numerossa 040 671 0614.

Ota rohkeasti yhteyttä!

s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat 16.12.
alkaen osoitteessa: Sovionkatu 1, 92100 RAAHE (ent.
oikeustalo).

Valaistaan Raahen kirkonmäki Kauneimmat joululaulut kotiisi
Annanpäivänä 9.12. klo 15!
Teemu Kakkuri
Onko meillä tarjolla mitään muuta korona-ajan ohjelmaa kuin hartaudet ja palvelukset netissä? Pääseekö mitenkään
osallistumaan?
Kyllä. No on. Jo vain. Ei kahta sannaa.
Raahe-opisto, Raahe-seura, Raahen
seurakunta ja Raahen kaupungin kulttuuripalvelut valaisevat Pekkatorin
seudun, opistotalo Patalan ja kirkonmäen ulkotulilla Annanpäivänä keskiviikkona 9.12.

Seurakuntalaiset - eli juuri sinut - kutsutaan tuomaan oma ulkotuli Raahen
kirkon kiviaidalle päivän pimetessä,
alkaen klo 15. Voit käydä jättämässä
tuikkusi sinulle sopivana aikana.
Huomio! Muistathan välttää kokoontumisia ja noudattaa turvavälejä, jos
kanssakulkija, tonttu tai naapuri sattuu
paikalle yhtä aikaa. Ja maski se muuten lämmittää kummasti.
Tämän lisäksi voit osallistua juhlavalaistukseen myös kotonasi sytyttämällä valot ja kynttilät ikkunoihisi, pihallesi,
tai portinpieleen tuomaan iloa kaikille
kaupunkilaisille.
Toivottavasti Annanpäivän iltakävelyllä
nähdään kalenteri-ikkunoiden lisäksi
paljon lämmintä valoa.
Seurakunnan vastuulla on siis kirkonmäki, eli kiviaita. Aloitamme valaisemisen Kirkkokadulta, mutta toivomme
jatkavamme valomerta Ämmänkadulle
ja siitä kulman taakse ylämäkkeen aina
sakastille saakka.
Tule mukaan! Jeesus on Maailman
Valo.
Tuo joko lyhty tai sateen ja tuulen kestävä kynttilä kirkkoaidalle. Seurakunnan
työntekijät aloittavat oman osuutensa
aamukahdeksalta, ja klo 15 eteenpäin
on kaupunkilaisten vuoro.
Anna valosi loistaa!

Terveisin seurakuntasi

Korona vaivaa kaupunkia ja kaupunkilaisia.
Kuinka kävi Kauneimmille joululauluille. Saako edes laulaa?
Huomaat pian, että postilaatikkoosi ilmaantuu joululauluvihkonen. Se on joulutervehdys
seurakunnalta. Tänä vuonna toivomme, että
Raahessa ja Siikajoella vietettäisiin suurta
tapahtumaa: kotien kauneimpia joululauluja.
Älkää heittäkö vihkoja pois!
Koko Suomen Kauneimmat Joululaulut -tapahtuma saa ensiesityksensä su 13.12. klo
18 Suomen Lähetysseuran YouTube-kanavalla sekä Lähetysseuran ja Kauneimpien
Joululaulujen Facebook-sivulla, missä se on
katsottavissa sen jälkeen 6.1.2021 asti. Laulujen sanat näkyvät ruudussa, joten lauluun

on helppo liittyä mukaan.
YouTubessa kuulemme pian hienoa musiikkia suoraan Kauneimpien Joululaulujen
syntysijoilta, Suomen Lähetysseuran Lähetyskirkosta. Antti Vuoren 11-henkisen orkesterin solistina laulaa Camilla Bäckman, joka
on viettänyt viime vuodet ulkomailla Cirque
du Soleil’n solistina.
Liity mukaan ja auta maailman lapsia. Anna
lahja, joka muuttaa elämän: kauneimmatjoululaulut.fi
Omankin seurakuntamme YouTube-kanavalle julkaistaan joululauluvideoita. Kannattaa liittyä kanavan tilaajaksi.

