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Se hyvä päivä
JENNY PAAKINAHO

Ps. 118: 24 Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä!
2.5.2021, 4. sunnuntai pääsiäisestä

Taivaan kansalaisena
maailmassa

Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä
totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän Hengen
johtamina kristityt saavat jo nyt elää
taivaan kansalaisina maailmassa.

LAPSIKUOROT

KESKUSTELUAPUA

Raahe-Pattijoki-Saloinen -lapsikuoro
ke 5.5. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

Seurakunnan työntekijät kulkevat seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja juhlassa,
iloissa ja suruissa.

Vihannin lapsikuoro:
to 6.5. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki -lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 6.5.klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 6.5. klo 17.15 Gumeruksen koululla

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!
Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen kautta: www.raahenseurakunta.fi

Ps. 98:2-9, 5. Jes. 4:2–6, Joh. 3:18–24, Joh. 15:10–17

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
SU 2.5.
klo 10 Pattijoen kirkko, messu
l. Kimmo Heinilä, s. Riitta Valtokari, Pooki-radiointi.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11-12 (ei
ennakkoilmoittautumista)
SU 9.5.
klo 10 Vihannin kirkko, messu,
l. Marko Visuri ja s. Petri Tervo.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11–12
(ei ennakkoilmoittautumista)

RAAHEN SEURAKUNNAN
YOU TUBE-KANAVALLA

KESKUSTELUOHJELMA IKKUNA

ke 5.5. klo 18
Keskustelua, musiikkia ja Sanan hetki
seurakuntakeskuksen ikkunan äärellä.
Vieraana Sari Jaatinen, Maria Hyväri
haastattelee.

LAPSI- JA PERHETYÖ
Perhekerhot ja -kahvilat
tauolla toistaiseksi.

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 3.5. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo 14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 7.5. klo 19 Raahen Kesäkodilla.

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
Su 2.5.

klo 10 messu

Ke 5.5.

klo 18 keskusteluohjelma Ikkuna

Su 9.5.

klo 10 messu

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
HUOM! Maksu käteisellä ja tasarahalla.
Raahessa:
Huom! ti 4.5. ei ole ruokajakelua.
Pattijoella:
Keskiviikkoruoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Pattijoen seurakuntatalolla
klo 11-12.
Ke 5.5. ruokana kinkku- ja
kasviskiusaus
Hinta 4€ / rasia
Saloisissa:
Torstairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Saloisten srk-kodilla klo 11-12
To 6.5. ruokana kinkku- ja kasviskiusaus
Hinta 4€ / rasia
Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin srk-talolla klo 11 – 12.
To 6.5. ruokana lohi- ja kasvislaatikko
Hinta 4€ / rasia.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

AVANTOKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
La 8.5. Ruukin Hietamaalla
Sauna lämpiää naisille klo 12-14
(Pirkko) ja
miehille klo 14-16 (Repe).

Perjantaisin klo 18 – 21
www.raahenseurakunta.fi/nuorille
Tule juttelemaan mielessä
olevista asioista anonyymisti
työntekijöiden kanssa.

Sopii hyvin ensikertalaisille, voi sitten syksyllä jatkaa...
Lisätietoja: Pirkko p. 040 6710 719.
Järj. Raahen srk, Ruukin kyläyhdistys ja Siikajoen kunta

DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUS
Mikäli olet kokenut taloudellisia menetyksiä koronan
takia, sinulla on mahdollisuus hakea Raahen seurakunnan diakoniatyöltä korona-avustusta.
Korona-avustus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen, jonka kirkon
keskusrahasto on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä samastaan valtionavustuksesta.
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.
Avustus on haettavissa
31.5.2021 mennessä.
Avustushakemukset käsitellään viikoittain.

PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
toistaiseksi.

RAUHANYHDISTYKSET
Pattijoki:
SU 2.5. klo 16 Seurat (verkkolähetys)
Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/
Ruukki:
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: Jooa Oskari Hanhisuanto, Ilari Veli-Emil Fingerroos, Veikko Lennart Hintikka, Selma Kyllikki Lampela.
Avioliittoon vihitty: Saku Johannes Paananen ja Sara Vilhelmiina Kakko
Hautaan siunattu: : Katri Amalia Ketelimäki 95 v., Mikko
Edvard Honka 91 v., Veikko Vilhelm Lassila 91 v., Taimi
Tellervo Perälä 88 v., Pentti Olavi Siirtola 87 v., Meeri Mielikki
Mannermaa 86 v., Sirkka Liisa Filppula 83 v., Heikki Johannes Korkiakoski 79 v.
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.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi. Raahen kirkkoherranvirasto palvelee.
Poikkeuksellisesti asiakaspalvelu suljettu ti 4.5.
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 asiakaspalvelu suljettu ti 4.5.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Usein puhutaan siitä, kuinka Herra on lähellä kärsivää ja
tuskaista ihmistä. Mutta mitä sitten pitäisi ajatella, kun
kohdalle osuu se hyvä päivä? Onko Herra silloin kauempana? Voiko silloin iloita ja riemuita vai johtaako ilo väistämättä siihen, että Jumala unohtuu? Itse olen ainakin
joskus kuullut sanottavan, että kipu ja tuska tuo ihmisen
lähemmäs Jumalaa, ja vastaavasti silloin, kun menee hyvin, Jumala unohtuu.
Iloon ja onneen, aivan kuin suruun ja tuskaankin, voi suhtautua monella tavalla. Saan välillä itseni kiinni siitä, että hyvinä aikoina odotan, milloin joku ikävä asia hyökkää
päälle jostakin takavasemmalta. Silloin ei pysty täysillä
nauttimaan siitä hyvästä, mitä elämässä tapahtuu.
Toisaalta taas silloin, jos hyvät tapahtumat koetaan merkiksi omasta erinomaisuudesta, voi käydä se toinen juttu,
että Jumala unohtuu. Psalmin 118 jae 24 olkoon muistutuksena meille silloin, kun jokin pidättelee meitä iloitsemasta tai meinaamme unohtaa, että hyvä elämässämme
on Jumalan lahjaa. Noista lahjoista meillä on lupa nauttia! Murheiden odottelun sijaan me saamme iloita, ja kiittää Jumalaa kaikesta hyvästä, mitä elämässämme saamme ja olemme saaneet.
Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä!
Kirjoitus on julkaistu Raahen seurakunnan porinaryhmän
Aamun sanana 13.4.2021

Iloista vappua kaikille Raahelaisen lukijoille!

