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17.1., 2. sunnuntai loppiaisesta

Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa
Kun kertomus tietäjistä liitettiin keskiajalla
loppiaiseen, evankeliumiteksti Kaanan
häistä sijoitettiin toiseen loppiaisen jälkeiseen sunnuntaihin. Näin kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen
lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun. Jeesus kutsuu
ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja.
Ps. Ps. 105:2–5, 39–42, Jes. 62:1–3, Tit. 1:1–3, Luuk. 4:16–21
tai Mark. 1:14–15

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa. Ne striimataan seurakunnan
YouTube –kanavalle.
Su 17.1.
klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Marko Visuri, s. Harri Joensuu
Su 24.1.
klo 10 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Olli Lohi, s. Mira Pauna
LAPSI- JA PERHETYÖ
Päivä- ja perhekerhot,
perhekahvilat ja
Musa –perhekahvila ovat
tauolla 1.2.2021 asti.
VARHAISNUORET JA NUORET

KORONA-AJAN KESKUSTELUPUHELIN

TOIMISTOT PALVELEVAT

Raahen seurakunnan korona-ajan keskustelupuhelin
päivystää maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin
iltaisin klo 18.00-21.00 numerossa 040 671 0614.

Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 1.2.2021 saakka.

Päivystäjinä toimivat seurakunnan työntekijät ja
keskustelut ovat luottamuksellisia.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Vihannin seurakuntatoimisto, Onnelantie 10, Vihanti:
p. 08 2132 700. Avoinna tiistaisin klo 9-12, 13-15.
Ruukin seurakuntatoimisto, Heikinkuja 2, Ruukki,
p. 08 2132 710. Avoinna keskiviikkoisin klo 9-12, 13-15.

NAISTEN AVANTOUINTIRETKI
Ruukissa maanantaisin klo 14 alkaen
Lähtö Mirjan ja Maunon tuvalta kävellen
torin läpi - Rapakontietä Hietamaalle.
Mukaan voi tulla väliltäkin tai suoraan
avantokopille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040 6710 719.

RAAHEN SEURAKUNNAN KOULULAISTEN
KESÄTYÖPAIKAT VUONNA 2021
Kesätöihin voi hakea vuosina 2003-2005 syntyneet Raahen
kaupungin alueella sekä vuosina 2004-2005 syntyneet Siikajoen kunnan alueella.

Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: Nooa Elias Jalmari Lehtelä, Leona Celina Matleena Nylander, Kerttu Lilja Elina Mämmelä, Alina Helmiina
Toppila, Eino Matti Tapio Lampela
Hautaan siunattu: Erkki Antti Launonen 91 v., Ilkka Pertti
Loponen 91 v., Erkki Alfred Mattila 90 v., Antti Niemi 86 v.,
Raili Anneli Tikkala 82 v.

Kesätöitä on tarjolla hautausmailla puistotöissä, leiri-isoisina
ja kerho-ohjaajina. Lisäksi tarvitaan kirkon oppaita, jotka
voivat olla vanhempiakin.
Hakemuksen voi ladata seurakunnan nettisivuilta:
www.raahenseurakunta.fi/Info ja asiointi/Avoimet
työpaikat

Varhaisnuorten ja nuorten toiminta on
koronan vuoksi tauolla 1.2.2021 saakka.

Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi
tai kirkkoherranviraston, Ruukin tai Vihannin srk-toimistojen
postilaatikkoihin.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Hakuaika on 11.1. – 19.3.2021.

Raamattupiirit, rukouspiirit ja lähetyspiirit
ovat koronan vuoksi tauolla 1.2.2021 saakka.

Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-213 2600

Poikkeusaika jatkuu – verkkolähetysten tarjontaa laajennetaan
Vuosi on vaihtunut, mutta joudumme edelleen toimimaan koronatilanteen keskellä.
Käynnistyneet rokotukset luovat toivoa
paremmasta, mutta silti poikkeukselliset
olot voivat jatkua vielä melko pitkään.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on
antanut 14.1.2021 määräyksen kokoontumisrajoituksista sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin ajalle 19.1.-1.2.2021.
Tämän määräyksen mukaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajoitetaan edelleen 10 henkilöön.
Tätä linjausta myös Raahen seurakunta
noudattaa. Jumalanpalvelukset toteutetaan striimattuna ilman läsnä olevaa seurakuntaa. 10 hengen raja koskee myös
kirkollisia toimituksia, joskin hautaan siunaamisessa on pientä joustoa pastoraalisin perustein.
Jumalanpalveluksessa tai kirkollisessa toimituksessa työskenteleviä seurakunnan
työntekijöitä ei lasketa 10 hengen joukkoon.
Tiukkojen rajoitusten jatkuessa näin pitkään, on monelle seurakuntalaiselle yhä
kipeämpi asia, ettei ehtoolliselle pääse.
Tätä ajatellen seurakunnassa valmistellaan mahdollisuutta päästä ehtoolliselle
rajatuissa, maksimissaan 10 henkilön ryhmissä. Käytännön ohjeet tiedotetaan ensi
lauantain 23.1. Raahelaisessa.
Seurakunnan kokoavaa ryhmä- ja kerhotoimintaa ei myöskään voida avata tammikuun aikana. Sen sijaan rippikoulu järjestään säädösten puitteissa. Parhaillaan
laaditaan suunnitelmia siihen, miten rippi-

koulua voidaan tänä vuonna toteuttaa.

sarjan ohjelmista nähdään ke 10.2.2021.

Seurakunnan toiminta toteutuukin nyt pitkälti verkkolähetysten kautta. Sunnuntaisin lähetetään suorana videolähetyksenä
klo 10 jumalanpalvelus seurakuntamme
eri kirkoista. Jumalanpalveluksen lisäksi
sunnuntaisin ryhdytään lähettämään pyhäkoulu klo 12. Ensimmäinen pyhäkoulu
nähdään 31.1.2021.

Musiikkitilaisuudet ovat olleet erittäin
seurattuja ja niitä tullaankin järjestämään
kevään aikana useampia.

Niin ikään uutena ohjelmana YouTube-kanavalle tulee uusi keskustelu- ja hartaussarja, jota pastorit Teemu Kakkuri ja Olli
Lohi ryhtyvät vetämään. Ensimmäinen

Seurakunnan YouTube-kanava kannattaakin ottaa viimeistään nyt seurantaan ja kertoa läheisillekin näistä videolähetyksistä.
Seurakunnan työntekijöihin voi olla yhteydessä puhelimitse. Tänä aikana on
tärkeää, että voimme keskustella mieltä
painavista asioista ja muutenkin vaihtaa
ajatuksia.

Toivomme, että saamme jossain vaiheessa tämän korona-ajan jättää taaksemme.
Rukoilemme voimia ja elämäniloa itse
kullekin alkaneeseen vuoteen. Jumalaan
saamme turvautua virren 477 sanoin:
On Jumalassa turvani
ja tukeni,
hän kuormani voi kantaa.
Kun häntä nimeen Jeesuksen
näin rukoilen,
hän jälleen voimaa antaa.
Jos viipyykin, niin kuitenkin
hän itkuni ja huutoni
huomaa ja niihin vastaa.

