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Raahen seurakunta •
raahenseurakunta
9.5.2021, 5. sunnuntai pääsiäisestä
(Rukoussunnuntai, Rogate)

Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Rogate (= anokaa, rukoilkaa) poikkeaa
muiden pääsiäisen jälkeisten sunnuntaiden
latinalaisista nimityksistä sikäli, ettei sitä ole
saatu päivän antifonista vaan rukouskulkueista, joita Roomassa järjestettiin 300-luvulta alkaen. Ne korvasivat keväisin pelloille suuntautuneet pakanalliset kulkueet.
Ps. 40:2–6, 2. Moos. 17:8–13, Jaak. 5:13–16, Luuk. 11:5–13

JUMALANPALVELUKSET
9.5. ja 13.5. messut pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa seurakuntaa. Tilaisuudet lähetetään nettiradiossa ja striimataan seurakunnan somekanaville. LINKIT
tilaisuuksien kuuntelemiseen ja katselemiseen löydät
osoitteesta: www.raahenseurakunta.fi
SU 9.5.
klo 10 Vihannin kirkko, messu striimattuna
l. Marko Visuri, s. Petri Tervo, Vihannin lapsikuoron lauluryhmä avustaa
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11-12
TO 13.5. Helatorstai
klo 10 Revonlahden kirkko, messu striimattuna
l. Petri Tervo, s. Mira Pauna
SU 16.5.
klo 10 Raahen kirkko, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Markus Tuukkanen, s. Teija Pitkänen, Raahen Reserviläiskuoron lauluryhmä avustaa.
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11.30-12.30
Klo 10 Vihannin kirkko, messu
l. ja s. Petri Tervo
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Klo 12 Siikajoen kirkko, messu
l. ja s. Olli Lohi
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla,
seppelpartiot Revonlahdelle ja Paavolaan.
EHTOOLLISHARTAUDET
Ehtoollishartauksiin voi osallistua enintään 20 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.
Keskiviikkona 12.5.
• Raahen kirkossa klo 19
• Saloisten kirkossa klo 17.30 ja klo 18
JÄLKIEHTOOLLINEN
Striimatun messun jälkeen on mahdollisuus osallistua
ehtoolliselle ilman ennakkoilmoittautumista
• su 9.5. Vihannin kirkossa klo 11-12
• su 16.5. Raahen kirkossa klo 11.30-12.30

LAPSI- JA PERHETYÖ

KESKUSTELUAPUA

Perhekerhot ja -kahvilat
tauolla toistaiseksi.

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

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 10.5. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo 14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 14.5. klo 19 Raahen Kesäkodilla.
LAPSIKUOROT
Raahe-Pattijoki-Saloinen -lapsikuoro
ke 12.5. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
Su 9.5.

klo 10 messu

To 13.5.

klo 10 Helatorstain messu

Su 16.5.

klo 10 messu ja seppeleenlasku
klo 18 Sanan puolituntinen

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
HUOM! Maksu käteisellä
ja tasarahalla.

Musiikki Henri Oksanen.

LASTEN KESÄKERHOT 7.-22.6.
Kesäkerhot on tarkoitettu 3-7 -vuotiaille lapsille (20142017 syntyneet). Kerhoissa leikitään pääsääntöisesti ulkona, pidetään hartaushetki ja syödään omat eväät. Kerhot
ovat ilmaisia.
Ilmoittautuminen 8.-31.5. nettisivuilla
olevan linkin kautta osoitteessa: www.
raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille.
Pattijoki:
Seurakuntatalon päiväkerhon leikkipuistossa ma, ti ja to klo 9.30-11.30 tai 13-15, p. 040
6710 639, 040 6710 643.
Ollinsaari:
Koulun pihalla ja seurakuntakodilla ma, ti ja to
klo 9.30-11.30, p. 040 6710 663
Saloinen:
Seurakuntatalolla päiväkerhon tiloissa ja leikkipuistossa
ma, ti ja to klo 13-15, p. 040 6710 645
Lisätietoja kesäkerhoista saa soittamalla suoraan kerhopisteisiin.

Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen kautta: www.raahenseurakunta.fi

PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
toistaiseksi.

RAUHANYHDISTYKSET
Pattijoki:
SU 16.5. klo 16 Seurat (verkkolähetys)
Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta
https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/
Ruukki:
Nettiompeluseuroja Ruukin ry:ltä perjantaisin klo 19.

VIRKATODISTUS- JA SUKUSELVITYSTILAUKSET
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset Oulun aluekeskusrekisteristä ma-pe klo 9-16 p. 08 316 1303,
sähköpostitse keskusrekisteri.oulu@evl.fi tai
sähköisen asiointipalvelun kautta:
https://evl.fi/tietoa- kirkosta/tilaa- virkatodistus

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa
salissa klo 11-12.
Ti 11.5. ruokana liha- ja kasvispyörykät ja perunat
Hinta 4€ rasia.

Palvelusta voit tilata virkatodistuksen itsestäsi (ns. elää –todistus) tai sukuselvitysmuotoisen
virkatodistuksen vainajasta.

Pattijoella:
Keskiviikkoruoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Pattijoen seurakuntatalolla
klo 11-12.
Ke 12.5. jauhelihakeitto
ja kasviskeitto.
Hinta 2€ 0.5 litraa ja 4€ 1 litra.

TOIMISTOT PALVELEVAT

Ruukissa ja Saloisissa ei jakelua helatorstaina 13.5.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

Tulossa

SU 16.5. klo 18 Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla.
Aiheena: Maailmanlopun enteet, Mark 13.
Mukana Teemu Kakkuri ja Niina Pöyhtäri.

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!

EU-ELINTARVIKEJAKELU
ke 19.5.
Raahe-Pattijoki-Saloinen alueen
vähävaraisille.
Tarkempi aikataulu ja ohjeistus jakotilaisuudesta 15.5. Raahelaisessa.
Seuraa ilmoittelua myös Raahen seurakunnan diakoniatyön facebook-sivulla ja instassa.

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.

Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9 – 15.
Huom! Ti 11.5. palvelemme klo 9-14.
Vihannin seurakuntatoimisto, Onnelantie 10, Vihanti,
p. 08 2132 700. Avoinna tiistaisin klo 9-12, 13-15.
Huom! Ti 11.5. palvelemme klo 9-14.
Ruukin seurakuntatoimisto, Heikinkuja 2, Ruukki,
p. 08 2132 710. Avoinna keskiviikkoisin klo 9-12, 13-15.
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.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: Enna Cirella Kurikka, Eemil Valtteri Katiska, Aaron
Eliel Pitkänen, Aatos Oliver Yrjänä
Hautaan siunattu: Priita Liisa Patokoski 93 v., Juha Matti
Autio 58 v.

EMMI MUHOLA
”Ah, kuinka kevät hohtaa ja
kukkii, tuoksuu maa! Näin Luoja meidät kohtaa ja hyvyys valloittaa. Niityllä riemuissansa
eläimet hyppivät, ja linnut lauluillansa Luojaansa kiittävät.”
Haistat varmasti nenässäsi jo
kevään tuoksun ja kevätaurinko
lämmittää ihanasti kasvojasi.
Kylmän ja pimeän ajan jälkeen
paistaa taas aurinko, Luojan
hyvyys valloittaa ja kevät koittaa jälleen. Pääsiäisen ilo jatkuu
edelleen. Virressä pyydetään,
että tuo riemu tavoittaisi myös
ihmisten sydämet: ”Oi Herra,
sielu täytä sanasi riemulla ja armon suuruus näytä Kristuksen
voitossa.”
Äitiyslomallani, joka päättyi
hiljattain, lenkkeilin päivittäin
ympäri Raahea. Talvella lenkkeillessä oli joka puolella melko hiljaista. Kaikkialla oli paljon
lunta, pihat ja metsät olivat hiljaisia ja ihmiset olivat mieluummin sisällä lämpimässä, linnut
vielä talvikohteissaan kaukana
täältä. Kevään tullen samoja

lenkkipolkuja kulkiessa pistin
yhtäkkiä merkille, kuinka joka
puolelta kuului lintujen sirkutusta. Myös ihmiset olivat kaivautuneet ulos omista kodeistaan pihatöitä tekemään.
Virsi 567 on monella tavalla
poikkeuksellinen virsi. Virsikirjassamme on varsin vähän selkeästi kevääseen viittaavia virsiä. Laulu erottuu myös muista
perinteisistä virsisävelmistä iloisella keveydellä ja raikkaudella.
Iloinen duurisävelmä tukee hyvin virren sanomaa. Virren säveltäjä, saksalainen Johann
Steurlein, sävelsi melodian jo
1500-luvulla alun perin maalliseen lauluun. Myöhemmin sävelmä tuli käyttöön myös hengellisissä lauluissa. Virren on
kirjoittanut Martin Behm, puolalainen pappi. Ennen kuin virsi
tuli virsikirjaamme, se tunnettiin
Hilkka Norkamon suomentamana kuorolauluna ”Oi kuinka
kevään aika”. Virsikirjaan laulun
on suomentanut pappi ja runoilija Niilo Rauhala.

