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28.2.2021., 2. paastonajan sunnuntai
(Reminiscere)

Rukous ja usko

RAAHE GOSPEL
Raahe Gospelin yleisötilaisuus järjestetään tänä vuonna
lauantaina 27.2. klo 19 Raahen kirkossa

Nimitys reminiscere (= muista minua)
tulee päivän antifonista (Ps. 25:6).
Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan
myös parantamalla sairaita ja antamalla
synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous ja usko.

Mukaan pääsee rajoitetusti alle 18 -vuotiaat ilmoittautuneet ja konserttia on mahdollista seurata myös live-striimin
kautta.

Ps. 25:1–10, 1. Moos. 32:23–32, Jaak. 1:2–6, Luuk. 7:36–50

Viikonlopun aikana Miika & Miika duo esiintyy
lisäksi kullekin ripariryhmälle erikseen.

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa.
Ne striimataan seurakunnan YouTube -kanavalle.
SU 28.2.
klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Markus Tuukkanen, s. Teemu Kakkuri,
Vihannin lapsikuoron lauluryhmä avustaa
SU 7.3.
klo 10 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Mira Pauna, s. Harri Joensuu

NETTIPYHIS
Joka sunnuntai klo 12 julkaistaan
seurakunnan YouTube-kanavalle
lasten pyhäkouluvideo.
Aiheena 28.2. Rukous ja 7.3. Talvilaulut.
Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta:
www.raahenseurakunta.fi

ARKI-ILLAN EHTOOLLISHARTAUDET toteutetaan,
jos koronarajoitukset sallivat
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.
Ehtoollishartaudet:
keskiviikkona 3.3.
• Raahen kirkossa
• Saloisten kirkossa
• Ruukin srk-talolla
• Pattijoen kirkossa

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

torstaina 4.3.
• Raahen kirkossa

klo 17 ja klo 18

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
LA 27.2.

klo 19 Raahe Gospel

SU 28.2.

klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 12 pyhäkoulu

SU 7.3.

klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 12 pyhäkoulu

llmoittautuminen ja striimi osoitteessa:
www.raahenseurakunta.fi/nuorille

LAPSIKUOROT toteutetaan,
jos koronarajoitukset sallivat

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

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

Sururyhmä toteutetaan Teams-etäyhteyden
kautta. Kokoontumiskertoja on kuusi.
Ryhmä on suljettu ryhmä ja keskustelut ovat
luottamuksellisia.
Ryhmää ohjaavat Kimmo Heinilä ja
Heli Luoma.
Ilmoittautumiset puhelimitse 28.2. mennessä
Kimmo Heinilälle p. 040 6710 630 tai
Heli Luomalle p. 040 6710 623.

KESKUSTELUAPUA

Raahe-Pattijoki-Saloinen -lapsikuoro
ke 3.3. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

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

Vihannin lapsikuoro:
to 4.3. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!

Ruukki ja Siikajoki -lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 4.3. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 4.3.klo 17.15. Gumeruksen
koululla

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

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin työttömille ja
eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa klo 11 – 12.
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.
Ti 2.3. ruokana jauhelihakeitto ja kasviskeitto.
Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin srk-talolla klo 11 – 12.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.
To 4.3. ruokana jauhelihakeitto ja kasviskeitto.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.
OMAISHOITAJIEN ETÄKESKUSTELUPIIRI
Kaipaatko ajatusten vaihtoa muiden läheisestään huolta
pitävien kanssa? Houkutteleeko verkossa eli netissä tapahtuva omaishoitajien vertaistoiminta? Osallistu kanssamme
omaishoitajien etäryhmään kuulumisia vaihdellen!
Mukaan ovat tervetulleita myös entiset omaishoitajat.
Etäryhmä kokoontuu
ke 3.3., to 11.3., ke 24.3., to 15.4.
ja ke 19.5.2021 klo 13 – 14.30
Teams-yhteydellä.
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden, kameran
sekä mikrofonin. Osallistuminen
ei edellytä omaishoidon tuen
saantia eikä yhdistysjäsenyyttä.
Mukaan pääset ilmoittamalla Riitalle sähköpostiosoitteesi.
Ennen ryhmän kokoontumista saat sähköpostiisi kokouskutsuna Teams-linkin, jonka kautta pääset osallistumaan. Tarjoamme henkilökohtaista opastusta Teamsin käyttöön puhelimitse,
sähköpostitse ja tarvittaessa myös kotona ohjaten.
Lisätietoa ryhmästä sekä Teamsin käytöstä saat
Riitalta ja Niinalta, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi
p. 044 551 6803, niina.poyhtari@evl.fi p. 040 671 0622
Tervetuloa mukaan!

Veikkaus tukee toimintaamme

LAPSI- JA PERHETYÖ

SURURYHMÄ läheisensä menettäneille
alkaa maaliskuussa.

YHTEISVASTUUSUKKIA TILAUKSESTA
Raahen seurakunnan diakoniatyön
kautta voi tilata Niina Laitisen suunnittelemia Yhteisvastuuvillasukkia.

PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja lähetyspiirit
ovat tauolla 31.3.2021 asti.

RAUHANYHDISTYKSET
Saloinen:
SU 28.2. klo 17 seurat Saloisten kirkossa ilman läsnä
olevaa seuraväkeä, puhujat Atso Saukko ja Hannu Tornberg.
Pooki-radiointi.
Ruukki:
SU 28.2. klo 12 pyhäkouluseurat, nettilähetys,
Heikki Karjula ja Tuomas Inkeroinen.
LA 6.3. klo 19 nuortenilta Ruukin ry:ltä ”Saattomiehen
merkitys”, Juhani Pakanen

RAAHEN SEURAKUNNAN
KOULULAISTEN KESÄTYÖPAIKAT
VUONNA 2021
Kesätöihin voi hakea vuosina 2003-2005 syntyneet Raahen kaupungin alueella sekä vuosina 2004-2005 syntyneet
Siikajoen kunnan alueella.
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
Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi tai kirkkoherranviraston,
Ruukin tai Vihannin srk-toimistojen postilaatikkoihin.
Hakuaika on 11.1. – 19.3.2021.
Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-213 2600.

TOIMISTOT PALVELEVAT
Toivomme, että asioitte pääasiassa puhelimitse tai
sähköpostitse 31.3.2021 saakka.
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9 – 12. Huom. muuttunut aukioloaika!
Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi. Raahen kirkkoherranvirasto palvelee.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Sukkaparin hinta 20 euroa.
Villasukista saatu tuotto menee kokonaisuudessaan tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Keräyskohteena vähävaraiset vanhukset.

Elämänkaari

Tiedustelut ja tilaukset: Raahen srk:n
Yhteisvastuukeräyspäällikkö vs. diakoniatyöntekijä
Virpi Jauhiainen p. 040 6710 621,
sähköposti: virpi.jauhiainen@evl.fi

Avioliittoon vihitty: Johan Mikael Härkönen ja Helmi Viola
Eskola

Kastettu: Adelia Emmi Aurora Ervasti, Ella-Maria Katariina
Aho, Konsta Eemeli Paukkeri

Hautaan siunattu: Veikko Rantaeskola 98 v., Elma Iida Törmikoski 93 v., Salli Annikki Paldanius 92 v.

Raahen seurakunnan maaliskuun
korona-ohjeistus päivitetään nettisivulle
Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset päättyvät sunnuntaina 28.2. ja uudet ohjeet alkavat
maanantaina 1.3.2021. Tähän
lauantain 27.2. lehteen nämä uudet rajoitusohjeet eivät ehtineet,
koska aluehallintoviraston sekä
tuomiokapitulin päätösten aikataulu perjantaina venyi.
Raahen seurakunnan maaliskuun ohjeistus päivitetäänkin
seurakunnan Internet-sivulle viikonlopun aikana. Se julkaistaan
myös 6.3. Raahelaisessa. Seurakunnan Internet-sivu löytyy osoitteesta www.raahenseurakunta.fi.
Uusi ohjeistus voi muuttaa ensi
viikoksi suunniteltuja arki-illan
ehtoollishartauksia sekä lasten ja
nuorten toimintaa sekä kirkollisiin
toimituksiin liittyviä henkilömäärärajoituksia.
Se on jo selvää, että maaliskuussa
jumalanpalvelukset
toimitetaan striimattuna, ilman
läsnäolevaa seurakuntaa. Jumalanpalvelukset ja muut striimattavat tilaisuudet ovat nähtävissä
seurakunnan YouTube-kanavalla.
Vaikean rajoitusajan jatkuessa
seurakunnan työntekijät tarjoavat
mielellään puhelimitse keskusteluapua. Seurakunnan työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät
nettisivuilta.

Paastonaikaa leimaa jo toista
vuotta peräkkäin se, että joudumme rajoittamaan elämäämme. Voimme kuitenkin rukoilla ja
hiljentyä Jumalan sanan kuuloon
tai sen tutkimiseen omassa elämänpiirissämme. Taivaan Isän
tiedossa on niin koko maailman,
kuin yksittäisen ihmisen hätä.
Taivaallinen Isämme,
Näetkö sinä meidät?
Elämme täällä poikkeusolojen keskellä.
Joskus meillä on rauhallista ja mukavaa.
Joskus me riitelemme ja mökötämme.
Välillä kaipaamme läheisyyttä ja välillä omaa
tilaa ja rauhaa.
Näetkö sinä meidät?
Kotimme on muuttunut etätoimistoksi, etäkouluksi ja etäelämäksi.
Ikävöimme ystäviä, sukua, työtovereita ja
koulukavereita.
Näetkö sinä meidät myös silloin, kun kotona
on mukavaa.
Kun istumme rauhassa ruokapöydässä tai
saunanlauteilla.
Kun puhumme ja kuuntelemme, kun halaamme ja nauramme.
Kiitos, siitä, että olemme terveitä.
Kiitos siitä, että meillä on toisemme, eikä
tarvitse olla yksin.
Näetkö sinä meidät juuri nyt?
Pidäthän meistä huolta.
Ole meidän turvanamme. Anna meille luja
luottamus sinun huolenpitoosi. Aamen.

