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20.12., 4. adventtisunnuntai

STRIIMATTU

Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtajan
äidin odotus ja Herran kansan joulun
odotus kuuluvat yhteen.

Tapaninyön

Herran syntymä on lähellä

Raahen kirkossa
La 26.12. klo 21

Joulun ajan JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET

Saloisten Kamarikuoro, joht. Niina Ylikulju,
Taija Korri, urut

Päivystäjinä toimivat seurakunnan työntekijät ja
keskustelut ovat luottamuksellisia.
Joulupäivänä ja uudenvuodenpäivänä ei ole päivystystä.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Su 20.12. 4. adventtisunnuntai
Raahen kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus
			
l. Markus Tuukkanen,
			
s. Teemu Kakkuri
To 24.12. Jouluaatto
Revonlahden kirkko
klo 14 jouluaaton hartaus
			 Toimittaa Mira Pauna
Siikajoen kirkko		
klo 22 jouluyön messu
			
l. Mira Pauna, s. Olli Lohi. 		
			Musiikissa avustaa
			
Soile Isokoski, laulu, Rebekka
			Lohi, viulu
Pe 25.12. Joulupäivä
Siikajoen kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus
			
l. Olli Lohi, s. Riitta Valtokari
La 26.12. Tapaninpäivä
Vihannin kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus
			
l. Petri Tervo, s. Marko Visuri
Raahen kirkko		
klo 21 Tapaninpäivän urkuhetki
			
Saloisten kamarikuoro, kant			
torit Niina Ylikulju ja Taija
			
Korri, hartaus Marko Visuri
Su 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Saloisten kirkko
klo 10 sanajumalanpalvelus
			Pooki-radiointi. 		
			 l. Riitta Valtokari, s. Marko Visuri
To 31.12. Uudenvuodenaatto
Raahen kirkko		
klo 19 uudenvuoden
			 aattohartaus
			 toimittaa Olli Lohi
Pe 1.1. Uudenvuodenpäivä
Pattijoen kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus,
			Pooki-radiointi
			 l. Petri Tervo, s. Riitta Valtokari
Su 3.1. 2. sunnuntai joulusta
Paavolan kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus
			
l. Mira Pauna, s. Olli Lohi

ADVENTIN AIKAAN
Joulua odotellessa löytyy moVapaa pääsy
nenlaista jouluista katseltavaa.
Niihin voi tutustua omatoimisesti
koronaohjeistusta noudattaen
esim. ulkoillessa.
 Seimiasetelma Raahen kirkon
edustalla
 Seimiasetelma Saloisten srk-kodin
eteisessä ja joulupolku pihalla
 Joulupolku Pattijoen pappilan pihalla
 Joulukuvaelma Ruukin srk-talon
päiväkerhon ikkunoissa
 Jouluinen ikkuna Paavolan srk-talolla
 Seimiasetelma Vihannin srk-toimiston ikkunassa
ja jouluinen ikkuna srk-talolla

Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 18.1.2021 saakka.
Raahen kirkkoherranvirasto, p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9-15.
Taloustoimisto p. (08) 2132 600. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
viikot 52, 53 ja 1, Raahen kirkkoherranvirasto palvelee
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

HUOM!
Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja Raahen
diakoniatoimisto palvelevat Raahen Seurakuntakeskuksessa, käyntiosoite: Sovionkatu 1, 92100
RAAHE Postiosoite: Raahen srk, PL 30, 92101
RAAHE

Elämänkaari

Seurakunnan varhaiskasvatus on toteuttanut
joulukuvaelman
päiväkoteihin ja kaikkiin
koteihin katsottavaksi
seurakunnan YouTube
–kanavalla.

Avioliittoon vihitty: Samuel Otto Valdemar Junttila ja
Josefiina Annagreta Aulakoski

Löydät sen tämän linkin takaa:
https://youtu.be/G-tEEp7jmps

Lapsi- ja perhetyön joulutervehdys!

Olemme kuitenkin matkalla kohti joulua; kohti
suurinta kirkkautta syvimmän pimeän keskel-

TOIMISTOT PALVELEVAT

LASTEN
JOULUEVANKELIUMI

Ke 6.1. Loppiainen
Vihannin kirkko		
klo 10 sanajumalanpalvelus
			 l. Kimmo Heinilä, s. Petri Tervo

Arjen ja huolien keskellä saattaa unohtua
kaikkein tärkein: miksi joulua vietetään? Ehditkö sinä nauttia joulun tunnelmasta ja sen
kaikista tuoksuista? Ehditkö sinä rauhoittua? Mistä sinä löydät joulumielen? Pysähdy
kuuntelemaan lapsia, keskustelemaan heidän
kanssaan ja nauttimaan siitä kihelmöivästä
odotuksesta, jota olet ehkä itsekin tuntenut
lapsena odottaessasi joulua.

KORONA-AJAN KESKUSTELUPUHELIN
Raahen seurakunnan korona-ajan keskustelupuhelin
päivystää 16.11.2020 alkaen maanantai-, keskiviikko- ja
perjantai-iltaisin klo 18-21 numerossa 040 671 0614.

Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa. Ne striimataan seurakunnan YouTube
-kanavalle.

Kodeissa jouluvalmistelut ovat tärkeitä perinteitä, joita nyt saattaa varjostaa huoli koronatilanteesta ja sen jatkumisesta.

Lähteellä -joululiitteessä ilmoitettu kastepäivä 10.1.2021
Pattijoen srk-talolla siirtyy järjestettäväksi myöhemmin.

URKUHETKI

Ps. 130:5-8, Jes. 29:17-19, Room. 15:8-13, Matt. 1: 18-24

Tänä vuonna meillä on hyvin erilainen adventin aika. Päivä- ja perhekerhot ovat tauolla,
perinteisiä lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen joulukirkkoja ei voida järjestää tänä
jouluna lainkaan.

KASTEPÄIVÄ SIIRTYY

lä. Joulun ihme syntyy Betlehemin seimeen,
joka vuosi uudelleen, riippumatta siitä, mitä
itse kunkin omassa elämässä on meneillään.
Joulun valo syttyy meiltä kyselemättä, mutta
arjen keskellä meidän on itse osattava kysyä
mistä löydämme sen valon, joka on meille annettu.
Seurakunnan varhaiskasvatus haluaa toivottaa kaikille hyvää, rauhallista ja siunattua
joulua. Lastenohjaajat kiittävät perheitä mukavasta kerhokaudesta, ja toiveikkaana odottavat uuden kerhonkauden alkua. Toivoa,
valoa ja iloa päiväkerholaisille tuo kerhosta
lähetetty jouluposti, kun taas vanhemmat
saattavat saada viestejä puhelimeen omasta
päivä- tai perhekerhoryhmästä.
Joulun ilosanoma on: ”Teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja!”

vs. lapsi- ja perhetyönohjaaja Merja Tuomaala

Kastettu: Pihla Seela Bettiina Koskela, Aimo Oskari Klaavo

Hautaan siunattu: Maija Liisa Pirnes 84 v., Aune Marjatta
Keskitalo 75 v, Simo Eerik Niemelä 62 v., Marko Johannes
Mies Jussinniemi 41 v.

Raahen seurakunta
toivottaa kaikille Rauhallista ja
Siunattua joulunaikaa

