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Jumalan kansan koti-ikävä

Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta ja
suuntaa katseensa uuteen elämään
taivaassa, minne Jeesus on mennyt
valmistamaan omilleen sijaa. Kristityt
odottavat ”ikävöiden sitä kaupunkia,
joka tulee” (Hepr. 13:14). Jeesuksen ylösnousemus on jo nyt
tehnyt heidät uusiksi luomuksiksi. Kun Kristus palaa takaisin,
heistä tulee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisia.
Ps. 66:3-9, 5. Moos. 30:19-20, Hepr. 11:2, 13-19, Joh. 14:1-7

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 26.4. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta
klo 14–19.

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

Vihannin lapsikuoro:
to 29.4. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki -lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 29.4. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 29.4. klo 17.15 Gumeruksen
koululla

SU 25.4.
klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Markus Tuukkanen, s. Teemu Kakkuri,
avustaa Siikajoenkylän lapsikuoron lauluryhmä
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11–12
(ei ennakkoilmoittautumista)
SU 2.5.
klo 10 Pattijoen kirkko, messu,
l. ja s. Riitta Valtokari, Pooki-radiointi.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11–12
(ei ennakkoilmoittautumista)

Ehtoollishartauksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä
per tilaisuus. Hartauksiin on ennakkoilmoittautuminen.
Ilmoittautua voi seurakunnan nettisivujen kautta
osoitteessa www.raahenseurakunta.fi tai soittamalla
kirkkoherranvirastoon p. (08) 2132 610 ma-to klo 9–15.
SU 25.4. Ruukin seurakuntatalolla klo 12
keskiviikkona 28.4.
• Saloisten kirkossa klo 17.30 ja klo 18
• Pattijoen kirkossa klo 18 ja klo 18.30
torstaina 29.4.
• Raahen kirkossa klo 18.00 ja klo 19.00
JÄLKIEHTOOLLINEN
Striimatun messun jälkeen on mahdollisuus osallistua
ehtoolliselle ilman ennakkoilmoittautumista
SU 25.4. Raahen kirkossa klo 11–12
SU 2.5. Pattijoen kirkossa klo 11–12

PUISTOPYHÄKOULU Saloisissa
su 25.4. klo 12
Saloisten srk-kodin piha-alueella
• pihaleikkejä
• hetki nuotiolla
• hartaus

Aiheena Lääne-Nigula ja Misjonikeskuksen toiminta.
Ensiesitys.

Raahen Seurakunta

Mikäli olet kokenut taloudellisia menetyksiä koronan
takia, sinulla on mahdollisuus hakea Raahen seurakunnan diakoniatyöltä korona-avustusta.

Mikäli korona on aiheuttanut ansionmenetyksiä esim.
lomautuksen, työpaikan irtisanomisen, ym. tähän rinnastettavan tilanteen myötä, voit anoa korona-avustusta.
Avustusta anoaksesi ota
yhteyttä alueesi diakoniatyöntekijään Pattijoella,
Siikajoella tai Raahessa.

Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:

Avustus on haettavissa
31.5.2021 mennessä.

Su 25.4.

klo 10 messu
klo 13.15 ystävyysseurakuntalähetys

Avustushakemukset käsitellään viikoittain.

Su 2.5.

klo 10 messu

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
HUOM! Maksu käteisellä ja tasarahalla.
Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa
klo 11-12.
Ti 27.4. ruokana makaroni- ja
kasvislaatikko.
Hinta 4€ /rasia.

Seurakunnan työntekijät kulkevat seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja juhlassa,
iloissa ja suruissa.
Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!
Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen
kautta: www.raahenseurakunta.fi

PIENRYHMÄTOIMINTA

Pattijoella:
Keskiviikkoruoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Pattijoen seurakuntatalolla klo 11–12.
Ke 28.4. ruokana kana- ja kasviskeitto.
Hinta 4€/ litra ja 2€/ 0,5 litraa.

Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
toistaiseksi.

Saloisissa:
Torstairuoka kotipakettiin työttömille ja
eläkeläisille.
Saloisten srk-kodilla klo 11– 12.
To 29.4. ruokana broileri- ja kasviskeitto.
Hinta 4 € 1 litra ja 2€ 0.5 litraa.

RAUHANYHDISTYKSET

Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin srk-talolla klo 11–12.
To 29.4. makaroni- ja kasvislaatikko.
Hinta 4€ / rasia.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

Ilmoittautuminen 25.4. saakka Raahen seurakunnan
nettisivujen kautta:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

ENNAKKOTILATTUJEN
vappumunkkien ja siman
nouto vappuaattona:
Ruukki:
Ruukin seurakuntatalon salin ovelta
pe 30.4. klo 15–17.
Vihanti:
Vihannin seurakuntatalon salin ovelta pe 30.4. klo 15–17.
Raahe:
Raahen seurakuntakodin salin ovelta pe 30.4. klo 16–18.
Maksu käteisellä ja tasarahalla tilausta noudettaessa.
Munkit 5e/5kpl ja sima 3 e/1,5 l.

LAPSI- JA PERHETYÖ
Perhekerhot ja -kahvilat
tauolla toistaiseksi.

Tulethan vain terveenä. Tilausta noudettaessa
käytäthän kasvomaskia.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Kirkolliset toimitukset
Kirkollisissa toimituksissa (kaste, vihki
minen ja hautaan siunaaminen) on toistaiseksi voimassa kymmenen hengen
kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotiloissa.
Lähiomaisten pääseminen toimitukseen
mukaan kuitenkin turvataan, vaikka kymmenen osallistujan määrä ylittyisi. Asiasta
sovitaan toimittavan papin kanssa.

Korona-avustus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen, jonka kirkon
keskusrahasto on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä samastaan valtionavustuksesta.

Ruukki:
PE 30.4. klo 19 Nettiompeluseurat Ruukin ry:ltä.
SU 2.5. klo 17 Pookiseurat Paavolan ry:ltä, Pasi Kurtti
ja Vesa Lahti. Klo 18 nettiseurat Ruukin ry:ltä, Tuomas
Holma ja Jukka Nissilä.

Elämänkaari
Kastettu: Niklas Oliver Eerikki Kuoppala, Konsta Joonatan
Matkaselkä.
Hautaan siunattu: Tyyne Esteri Kuusiniemi 95 v., Suoma
Ireene Kenakkala 86 v. Arto Petteri Rönkä 44 v.

PÄIVÄKERHOT KAUDELLE 2021– 2022
Voit hakea päiväkerhopaikkaa 2016–2018 syntyneelle
lapselle (3 – 5-vuotias) tai
2-vuotiaiden omaan kerhoon (2019 syntyneet,
2 vuotta täyttäneet, Sovionkatu 1 Raahe)

Arki-illan ehtoolliset
Arki-illan ehtoollishartauksia järjestetään
keskiviikkona 28.4. sekä torstaina 29.4.
Pattijoen, Saloisten ja Raahen kirkoissa.
Ehtoollishartauksiin voi ilmoittautua seurakunnan Internet-sivujen kautta osoitteessa www.raahenseurakunta.fi tai
soittamalla kirkkoherranvirastoon
p. (08) 2132 610 ma-pe klo 9–15.

SU 25.4. klo 13.15

KESKUSTELUAPUA
EHTOOLLISHARTAUDET

Raahen seurakunnassa jatketaan toistaiseksi nykyisillä rajoituksilla, jossa kaikkien
yleisötilaisuuksien henkilömäärä rajataan kymmeneen henkilöön.

DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUS

LAPSIKUOROT
Raahe-Pattijoki-Saloinen -lapsikuoro
ke 28.4. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

JUMALANPALVELUKSET

YSTÄVYYSSEURAKUNTALÄHETYS
YOUTUBE- kanavalla

Raahen seurakunnassa jatketaan toistaiseksi
nykyisillä koronarajoituksilla

TOIMISTOT PALVELEVAT
Kaikissa toimistoissa asioiminen puhelimitse tai
sähköisten asiointipalveluiden kautta.
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9 – 15.
Poikkeuksellisesti avoinna ke 28.04. klo 9.00–11.00.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi. Raahen kirkkoherranvirasto palvelee.
Jos haluatte asioida henkilökohtaisesti paikan päällä,
mm. hautausjärjestelyjen sopimiseksi, pyydämme
varaamaan ajan etukäteen. Koronatilanteesta johtuen
enintään kaksi henkilöä kerralla.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma– pe klo 9–15.
Poikkeuksellisesti avoinna ke 28.04. klo 9.00–11.00.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset toteutetaan striimattuna. Striimatun jumalanpalveluksen
jälkeen mahdollisuus ehtoollisen viettoon siinä kirkossa, josta messu
striimataan. Sunnuntaina 25.4. messu toimitetaan Raahen kirkosta ja
sunnuntaina 2.5. Pattijoen kirkosta. Osallistuttuasi striimattuun messuun,
voit saapua ehtoolliselle.
Sunnuntaipäivän ehtoollinen 25.4. klo 12 Ruukin seurakuntatalolla.
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta.

Muistotilaisuudet ja muut yksityis
tilaisuudet seurakunnan tiloissa
Enintään 10 henkilön muistotilaisuuksia
ja muita yksityistilaisuuksia voidaan järjestää seurakunnan tiloissa. Näissä tilaisuuksissa voi olla myös tarjoilu.
Seurakunnan työntekijät eivät tällä
hetkellä osallistu muistotilaisuuksiin
sekä muihin yksityistilaisuuksiin kuten
syntymäpäiväjuhliin.

