DIAKONIATYÖ TIEDOTTAA
Tällä hetkellä kaikki seurakunnan kerhot ja tilaisuudet
ovat tauolla. Myös Lähetyskirpputori on toistaiseksi
suljettu. Viime viikkoina seurakunnan diakoniatyön
luonne on muuttunut paljon, sillä pyrimme suojaamaan
kaikkia riskiryhmiin kuuluvia. Koti- ja palvelutalokäynnit ovat jääneet tauolle ja myös ikäihmisten syntymäpäiväkäynnit sovitaan toiseen aikaan. Viime viikkoina
diakoniatyö on etsinyt uudenlaisia tapoja pitää yhteyttä seurakuntalaisiin.
Koronaepidemian vuoksi paras tapa pitää yhteyttä on
nyt puhelin. Diakonin yhteystiedot löydät alta. Toivonkin, että otat yhteyttä rohkeasti joko puhelimella tai
vaikka sähköpostilla. Kaikki te, jotka olette Facebookissa, voitte seurata myös päivityksiä siellä.
Jokainen meistä tarvitsee toista ihmistä kuuntelijaksi ja keskustelukumppaniksi. Kotiseurakuntasi diakoniatyöntekijä on sinua varten, joka
- kaipaat tukea elämäsi kysymyksiin
- kaipaat luotettavaa keskusteluapua
- kaipaat rukousta tai keskustelukumppania hengellisissä asioissa
- tarvitset taloudellista tai aineellista tukea (esimerkiksi ruokakassin muodossa)
- tarvitset tukea elämän kriisitilanteeseen
- koet yksinäisyyttä, pelkoa tai turvattomuutta
Näinä päivinä haluan rohkaista sinua Mooseksen sanoin, sanoilla, jotka ovat mielestäni
eräät kauneimmista lupauksista Raamatussa. Iäkäs Mooses puhuu nuorelle Joosualle, jonka on määrä johdattaa Israelin kansa luvattuun maahan.
"Ole vahva ja rohkea. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä
sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää." (5. Moos. 31)
Jokainen kaipaa elämässään rohkaisua, tukea ja toivoa. Jumalan sana herättää meissä toivon, mitä tarvitsemme. Raamatun rohkaisevien sanojen varassa jaksamme myös vaikeinakin päivinä. Toivotan teille kaikille terveyttä ja Jumalan siunausta. Jumala on kanssamme.
Pidetään yhteyttä,
Päivi Rönnblad, diakoni
Taivassalon seurakunta
Kustavin seurakunta
p. 044 0878167
paivi.ronnblad@evl.fi
Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 - 24. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

Tapulin sanomat

Kustavin seurakunta

Taivassalon seurakunta

Pääsiäinen 2020

Uutisia
Taivassalon tapulinmäki on kauniisti karsittu ja siivottu. Lämmin kiitos vapaaehtoisille Ilkka Kleemola,
Matti Anttila, Jorkka Lehtonen ja muut osallistuneet.
Hautausmaiden talkoita ei voida järjestää tänä keväänä kokoontumisrajoitusten vuoksi. Työntekijät työskentelevät normaalin aikataulun mukaan; Arto Kotijärvi ja Tarja Aaltonen Kustavin kirkkomaalla sekä
Hannele ja Ari Varjonen sekä Anne Kummila Taivassalon hautausmaalla. Kaikki vapaaehtoiset voivat käydä haravoimassa halutessaan ja yleisiä liikkumisohjeita noudattaen. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka
autatte seurakuntaa yleisten tilojen kunnossapidossa.
Jumalanpalveluksia vietetään suljettujen ovien aikana niin,
että kaikki halukkaat pääsevät mukaan Facebook-sivuilla.
Kahden ensimmäisen viikon aikana jumalanpalvelusten osallistujamäärä on moninkertaistunut.
Kuvissa pastori Tiina Rautiainen ja kanttori Essi Takkinen.
Taivassalon kirkkomaan kuvat Juhani Harkas.

Kotiseurakunta toivottaa sinulle hyvää pääsiäistä!

Virpoi varpoi, tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks,
oksan ojennan ja elämän onnea toivotan.
Onni on siunausta, onni on rakkautta,
onni on hyvä elämä,
en palkkaa vaadi, enkä velkakirjaa vaadi,
vaan Jumalan siunausta toivotan.

Pääsiäisen juhla-aika
Viikkoa ennen pääsiäistä vietetään palmusunnuntaita. Silloin huomio on samassa tapahtumassa kuin
adventtina: Jeesuksen saapumisessa Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Palmusunnuntain nimi viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät Jeesuksen eteen tielle. Tähän liittyy tapa koristella kirkkoa palmunoksilla ja muilla lehvillä tai kantaa niitä kulkueissa. Suomessa palmun sijasta koti ja kirkko koristellaan pajunoksilla. Tästä juontaa juurensa myös virpomisperinne, jossa virvottava toivotetaan
"tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks".
Hiljainen viikko
Palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä on hiljainen viikko. Kiirastorstain jumalanpalveluksessa painopiste on ehtoollisessa. Kiirastorstaina muistellaan opetuslasten viimeistä ateriaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Aterialle osallistuvat kaikki opetuslapset: yksi, joka luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi joka
kieltää tuntevansa häntä ja pari, jotka nukkuvat, kun pitäisi valvoa. Myös me olemme osa opetuslasten
joukkoa. Kiirastorstain messun päätteeksi urut vaikenevat ja kynttilät sammutetaan. Alttari riisutaan
kankaista ja esineistä, ja se verhotaan mustaan.
Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Pitkäperjantai on vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta.
Pitkäperjantaina vietetään sanajumalanpalvelus, jossa viivytään ristin juurella. Alttarilla käytetään kukkina viittä ruusua kuvaamaan Jeesuksen haavoja.
Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on
noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi." (Matt. 28:5-6) Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, elämä on voittanut kuoleman. Pääsiäisenä muistetaan myös kastetta, jonka kautta jokainen kristitty ikään
kuin haudataan ja nousee kuolleista. Pääsiäisen juhla alkaa jo lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä. Ylösnousemusjuhla alkaa.

Kiirastorstain, pitkäperjantain ja pääsiäisyön jumalanpalvelukset muodostavat yhden kokonaisuuden,
Pääsiäisyö oli varhaisessa kirkossa aika, jolloin monia kastettiin. Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina,
muistetaan ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä. Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen kuolleista nousemisesta ja jatkuvasta läsnäolosta
maailmassa.
Pääsiäisyöstä alkaa pääsiäisviikko, joka
kestää seuraavaan lauantaihin. Pääsiäisyöstä alkaa myös 50-päiväinen pääsiäisaika,
joka päättyy helluntaihin. Pääsiäisen ajankohta vaihtelee. Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen
jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen. Pääsiäispäivä voi siis olla aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25.
huhtikuuta.
Lähde: Suomen evankelis-luterilainen
kirkko, evl.fi.

Yhteystietoja
Kirkkoherra Tiina Rautiainen 044-7006138, tiina.rautiainen@evl.fi
Kanttori Essi Takkinen 044-700 4332, essi.takkinen@evl.fi
Diakoni Päivi Rönnblad, 044– 087 8167, paivi.ronnblad@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Arja Männistö 040- 839 8757, arja.mannisto@evl.fi

Jumalanpalvelukset Kustavin seurakunnan Facebook-sivulla
tai Taivassalon seurakunnan Facebook-sivulla vuorotellen
su 5.4.

klo 10 Kustavin kirkko

ke 8.4.

klo 19 Kustavin kirkko, virsi-ilta

to 9.4.

Kiirastorstai
klo 19 Taivassalon kirkko

pe 10.4.

Pitkäperjantai
klo 10 Kustavin kirkko
Pääsiäinen

su 12.4.

klo 10 Taivassalon kirkko

ma 13.4.

klo 10 Pieni pyhiinvaellus
Taivassalon kirkossa

su 19.4.

klo 10 Kustavin

su 26.4.

klo 10 Taivassalo

su 3.5.

klo 10 Kustavi

su 10.5.

klo 10 Taivassalo

su 17.5.

Kaatuneiden muistopäivä
klo 10 Kustavi

to 21.5.

Helatorstai
klo 10 Kustavi

su 24.5.

klo 10 Taivassalo

su 31.5.

klo 10 Kustavi

Taivassalon kirkon porttihuoneessa on rukouskirjoja ja hengellistä luettavaa vapaasti noudettavissa kiirastorstaista alkaen. Käytä käsineitä
asioidessasi. Ei tarvitse palauttaa.

Emme tiedä, miten pitkään rajoitukset kokoontumisista ja kirkkojen sulkemisista jatkuvat.
Aina kirkon ollessa suljettuna, jumalanpalvelus
vietetään ilman ehtoollista ja sitä voi seurata kyseisen seurakunnan Facebook-sivulla.
Hautajaiset vietetään lähipiirin kesken.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tiina Rautiainen puhelimitse ja sähköpostitse.
Tiina Rautiaisen vuosiloman aikana 20.4.-30.4. sijaisena toimii Jyrki Rautiainen,
Puhelinnumero on 044 7006138.

