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Jumalan rakkauden uhritie

Sunnuntain suomenkielinen nimi tulee
paastoon laskeutumisesta. Pian alkaa
yksinkertaisten elämäntapojen, itsekieltäymyksen aika. Sunnuntain latinankielinen
nimi esto mihi (= ole minulle) on puolestaan saatu päivän
vanhan antifonin alkusanoista (Ps. 31:3).
Ps. 31:2–6, Hes. 18:30–32, 1. Kor. 13 tai 1. Tim. 2:4–6, Mark.
10:32–45

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa.
Ne striimataan seurakunnan YouTube –kanavalle.
SU 14.2.
klo 10 Saloisten kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Teija Pitkänen, s. Kimmo Heinilä,
Raahen lapsikuoron lauluryhmä avustaa
KE 17.2.
klo 18 Pattijoen kirkko, Tuhkakeskiviikon messu
l. ja s. Riitta Valtokari

LAPSI- JA PERHETYÖ
Vapaita kerhopaikkoja päiväkerhoihin voi kysellä suoraan
kerhopisteestä.
Perhekerhot ja -kahvilat ovat vielä tauolla.

Ilmainen
LAPSIPARKKI VIHANNISSA
1-6 –vuotiaille lapsille
torstaisin klo 9.30 – 12.30
Vihannin srk-talon päiväkerhon tiloissa
(Onnelantie 10)
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
lapsiparkki.lapsirikas@gmail.com
Viestiin tiedot: Lasten nimet ja iät, vanhemman puhelinnumero, muuta tärkeää. Lähetämme viestin ryhmään mahtumisesta viikko ennen parkkia.
Yhteistyössä Raahen seurakunta ja Lapsirikas -toiminta

Joka sunnuntai klo 12 julkaistaan
Raahen seurakunnan YouTube-kanavalle
lasten pyhäkouluvideo.
Aiheena 14.2. Ystävyys ja 21.2. Paasto.
Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta:
www.raahenseurakunta.fi

Talvi- ja eläinaiheisia rastitehtäviä
kaikenikäisille lapsille ja perheille
Raahen kirkon ympäristössä.
Polun voi kiertää omatoimisesti
14.2. saakka. Reittikartta ohjeineen
löytyy kirkon vieressä olevalta ilmoitustaululta.
Tervetuloa ulkoilemaan ja visailemaan!

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret

LAULU YSTÄVÄLLE julkaistaan
la 13.2. klo 18

Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 15.2. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä
Avoimet ovet ja miniraamis pe 19.2. klo 19 Raahen Kesäkodilla.

Raahen seurakunnan työntekijät esittävät ystävyydestä kertovia lauluja ja kertovat, miksi
juuri se laulu on heille merkityksellinen.

LAPSIKUOROT

Tervetuloa kuulolle!
Tilaisuus järjestetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Raahen Seurakunta

Striimattu
RAAMATTULUENTO
Markus – vanhin evankeliumi
su 14.2. klo 18 Raahen kirkko
Luennon aiheena Markuksen luvut 7 ja 8
Luennoitsijana seurakuntapastori, teologian
tohtori Teemu Kakkuri

YHTEISVASTUUKONSERTTI”Vanha Rauta”
ti 16.2. klo 18.00
Esiintyy trubaduuri Valto Savolainen
Raahen seurakunnan YouTube-kanavalta
ARKI-ILLAN EHTOOLLISHARTAUDET
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.
klo 17 ja klo 18

keskiviikkona 17.2.
• Raahen kirkossa
• Saloisten kirkossa
• Paavolan kirkossa
• Siikajoen kirkossa

klo 17 ja klo 18
klo 17 ja klo 18
klo 18 ja klo 19
klo 18 ja klo 19

torstaina 18.2.
• Raahen kirkossa
• Vihannin kirkossa
• Revonlahden kirkossa

Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro
ke 17.2. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.
Vihannin lapsikuoro:
to 18.2. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 18.2. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 18.2. klo 17.15. Gumeruksen
koululla

klo 17 ja klo 18
klo 17 ja klo 18
klo 18 ja klo 19

KESKUSTELUAPUA
Seurakunnan työntekijät kulkevat
seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja
juhlassa, iloissa ja suruissa.
Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!

PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja lähetyspiirit
ovat tauolla 28.2.2021 asti.

MUUT TILAISUUDET
MA 22.2. klo 18 Raahen Uusheräyksen vuosikokous
Raahen srk-kodin isossa salissa.

RAUHANYHDISTYKSET
Revonlahti:
PE 19.2. klo 18 Revonlahden Rauhanyhdistys ry:n etävuosikokous Revonlahden ry:llä, hartaus Mika Karsikas.
Raahe:
KE 24.2. klo 18 Raahen Rauhanyhdistys ry:n vuosikokous, Pajuniityntie 5, 92150 Raahe. Kokous pidetään etäkokouksena Google Meet –sovelluksella. Kokoukseen tulee
ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen: rauhanyhdistys@
raahenrauhanyhdistys.fi. Ilmoittautumisen takaraja on 21.2.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Saloinen:
TO 25.2. klo 18 Saloisten Rauhanyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäyhteydellä Google
Meet -palvelun kautta, osoitteessa Uutelantie 9. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset ja muut esille
tulevat asiat. Ilmoittautuminen kokoukseen 17.2.mennessä
sähköpostilla osoitteeseen saloistenry@gmail.com. Osallistumislinkki tulee sähköpostiisi.
Jos et pysty osallistumaan etäkokoukseen ota yhteyttä
johtokunnan sihteeriin.

RUOKAA KOTIPAKETTIIN

TOIMISTOT PALVELEVAT

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa klo 11-13.
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Ti 16.2. tarjolla hernekeitto ja kasviskeitto

Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9-12. Huom. muuttunut aukioloaika!

Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille Ruukin srk-talolla
klo 11 – 12.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
To 18.2. tarjolla hernekeitto ja kasviskeitto.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 28.2.2021 saakka.

Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina ensi
viikon.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi
VIRKATODISTUS- JA SUKUSELVITYSTILAUKSET

Ennakkoon tilatut
HERNEKEITTO JA LASKIAISPULLAT
haettavissa
ti 16.2.

tiistaina 16.2.
• Pattijoen kirkossa

Ilmoittautumiset puhelimitse 28.2. mennessä
Kimmo Heinilälle p. 040 6710 630 tai
Heli Luomalle p. 040 6710 623.

TALVIPOLKU Raahessa

NUORTEN TOIMINTAA
Striimattu

Ryhmää ohjaavat Kimmo Heinilä ja Heli
Luoma.

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

SU 21.2.
klo 10 Paavolan kirkko, sanajumalanpalvelus,
l. Mira Pauna, s. Marko Visuri, Ruukin lapsikuoron
lauluryhmä avustaa, Pooki-radiointi

NETTIPYHIS

SURURYHMÄ läheisensä menettäneille
alkaa maaliskuussa.
Sururyhmä toteutetaan Teams-etäyhteyden
kautta. Kokoontumiskertoja on kuusi.
Ryhmä on suljettu ryhmä ja keskustelut ovat
luottamuksellisia.

Ruukki: Tilaus haettavissa Ruukin
srk-talon salin ovelta klo 11-13.
Maksu käteisellä, toivomme sinun varaavan tasarahan.
Pattijoki: Tilaus haettavissa Pattijoen srk-talon salin ovelta
klo 14-16. Maksu tasarahalla tai ennakkoon tilisiirtona.
Saloinen: Tilaukset voi hakea Saloisten srk-kodilta klo 1618. Maksu vain käteisenä ja mieluiten tasarahana.
Tulethan vain terveenä. Tilausta noudettaessa suosittelemme käyttämään kasvomaskia.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Raahen seurakunta on liittynyt 1.10.2020 lähtien Oulun aluekeskusrekisteriin.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset tilataan aluekeskusrekisteristä puhelimitse 08 316 1303, sähköpostitse: keskusrekisteri.oulu@evl.fi tai Raahen seurakunnan nettisivuilla
olevasta linkistä: Info ja asiointi/virkatodistuksen tilauslomake.
Aluekeskusrekisteri palvelee ma-pe klo 9-16.

Elämänkaari
Kastettu: Emma Riina Maaria Holappa, Eemil Benjami Väisänen, Viena Signe Siviä Juvonen
Hautaan siunattu: Hilkka Irene Pulli 92 v., Anja Marjatta
Matkaselkä 91 v., Mauno Uolevi Sippala 81 v., Elsa Kyllikki
Alatalo 73 v., Reijo Erkki Antero Kiviniitty 69 v.

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten
taloudelliseen ahdinkoon
Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa
ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla
autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
Keräys alkoi 7.2.2021.

La 13.2.

klo 18 Laulu ystävälle!

Su 14.2.
			
			

klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 12 nettipyhäkoulu
klo 18 Raamattuluento

Ti 16.2.

klo 18 Yhteisvastuukonsertti ”Vanha rauta”

Ke 17.2.

klo 18 Tuhkakeskiviikon messu

Su 21.2.

klo 10 sanajumalanpalvelus

Paastonaika alkaa – mitä on luterilainen paasto?
Paastonaika alkaa tuhkakeskiviikosta,
joka tänä vuonna on 17.2.

Paasto ei ole päämäärä vaan apu
juhlaan valmistautumisessa

Paasto on vanha kristillinen käytäntö,
joka tunnetaan myös monissa muissa
uskonnoissa. Kristilliset paastonajat
edeltävät juhla-aikoja, kuten pääsiäistä ja joulua.

Paaston avulla ihminen tavoittelee
mielenmuutosta ja keskittyy olennaiseen. Osallistuminen paastoon
on aina vapaaehtoista. Paastonaikana elämä yksinkertaistuu: kenties
syödään eri lailla, hidastetaan vauhtia
ja hiljennytään. Ennen muuta paasto
kutsuu antamaan tilaa hengellisyydelle.

Arki ja pyhä rytmittävät elämää

Aineellisesta hyvästä ja nautinnoista
– esimerkiksi ruuasta, juomasta tai
muusta kuluttamisesta – karsiminen
voi johdattaa kykykyyn keskittyä
olennaiseen, kuuntelemaan Kristusta
sekä Hänen sanaansa sekä myös
oman sydämen ääntä.

Ennen vanhaan juhla ja arki erottuivat
selvemmin toisistaan kuin nykyään.
Arki oli yksinkertaista, usein puutteellistakin, ja juhlaan varauduttiin
säästämällä ja valmistelemalla ruokia
pitkään. Sitä kuvastavat monet tutut
joulu- ja pääsiäisruokamme, joiden

Kristillinen paasto muistuttaa siitä,
kuinka Jeesus valmistautui jumalalliseen tehtäväänsä rukoilemalla ja
paastoamalla ruuasta.
”Hengen johdattamana hän kulki
autiomaassa neljäkymmentä päivää ja
Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä
aika oli kulunut, hänen tuli nälkä.”
(Luuk. 4:1-2)

valmistuksessa nähtiin ja nähdään
vieläkin vaivaa.
Tänä päivänä arjen ja pyhän ero on
hämärtynyt. Elämme 24/7-yhteiskunnassa, joka on aina vauhdissa.
Arki on monelle niin yltäkylläistä, että
paastoaminen voi olla merkittävä
tapa korostaa arjen ja juhlan eroa.

