Tapahtumakalenteri

Ensimmäinen adventti 27.11. klo 10 Kustavin kirkko
Klo 16 Taivassalon kirkon kauneimmat joululaulut
Toinen adventti 4.12. klo 16 Rippikoulun aloitusmessu Taivassalon
kirkossa
Klo 18 Sydämeni joulu —konsertti Kustavin kirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Klo 10 Kustavin kirkko ja
seppeltenlasku
Klo 12 Taivassalon hautausmaan
seppeltenlasku ja Joel Hallikaisen
konsertti kirkossa; Itsenäisyyspäivän
puhe Tiina Rautiainen
Kolmas adventti 11.12.
Klo 10 Taivassalon kirkko
Klo 16 Kauneimmat
joululaulut Kustavin kirkossa
Keskiviikko 14.12. alkaen jouluseimi Taivassalossa
Neljäs adventti 18.12.
Klo 10 Kustavin kirkko
Keskiviikko 21.12. klo 14
Kauneimmat joululaulut -karaoke Taivassalon seurakuntakeskuksessa
Jouluaatto 24.12. joululauluhartaudet
Klo 14 Taivassalon kirkko
Klo 16 Kustavin kirkko

Jouluaamu 25.12.
Klo 8 Kustavin kirkko
klo 10 Taivassalon kirkko
Tapaninpäivä 26.12. klo 10
nojatuolikirkko vain Kustavin
seurakunnan Facebookissa
Sunnuntai 1.1. klo 16
Vartsalan kirkkomaalla

Tapulin sanomat

Kustavin seurakunta

Joulu 2022

Adventin kauneimmat joululaulut
Taivassalon kirkossa
27.11. klo 16.00

Karaoke
Kauneimmat joululaulut
Taivassalon seurakuntakeskus
Tuomaanpäivänä 21.12. klo 14.00
Kahvitarjoilu, Kolehti lähetystyölle
Eläkeläisten karaokekerho
Juontajana Tiina Rautiainen

Taivassalon seurakunta

Itsenäisyyspäivä 6.12.

Taivassalon kirkossa
Klo 12
Vapaa pääsy

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tiina Rautiainen
Taivassalon kunta ja seurakunta

Kauneimmat joululaulut
Kustavin kirkossa
Sunnuntaina 11.12. klo 16
Yhteislaulutilaisuus
Vapaa pääsy
Kolehti lähetystyölle
Lions Club Kustavin Glögitarjoilu
Mukana myös nuorten laulajien kuoro CCL joka
tekee musiikkia ilolla ja kunnianhimoisesti. Ohjelmassa mm Eatnemen ,Vuelie, Jul jul strålande jul,
Adeste fideles, Ave mari stella, Ubi caritas, En etsi
valtaa loistoa

" Pimeydessä Valo,
joka joulu,
seimessä on lapsi,
joka joulu,
katseessansa rakkaus,
joka joulu,
yhteydessä toivo,
joka joulu."
Toivorikasta ja
valoisaa joulua
kaikille!
Diakoni Jarmo

Tiina-papin joulutervehdys 2022

Essi-kanttorin joulutervehdys

Kumpi on mieluisampaa; saada vai antaa joululahja?
Pikkuihmisen silmät loistavat kun julkaistaan lahjapaketin saajan nimi ja hän huomaa olevansa juuri se
onnellinen voittaja. Aikuisen silmät loistavat antajan
iloa kun huomaa lahjan olevan mieluinen saajalle.
Osaan iloita kuin pieni lapsi saadessani lahjan. Osaan
mielestäni myös antaa lahjoja, mutta näinä kirkkoherravuosina paketointi ja tavarat ovat jääneet vähiin.
Yritän silti tänäkin jouluna antaa sanan lahjan, rukouksen lahjan ja siunauksen lahjan. Tiedän ja kerron, että suurin lahjain antaja, Jumala taivaassa, on
antanut meille Jeesuksen joulumme pyhittäjäksi.
Lapsen seimen ääressä tänäkin jouluna yhdessä kumarrumme, hiljennymme, pyydämme ja pehmenemme.
Voi olla, ettei sinulla ole antaa kuin tyhjät kädet, sanaton suu, itkuiset silmät ja väsynyt sydän. Katsot
lapsen kasvoja ja saat uskoa, että se riittää tässä seimellä. Mitään sen enempää Jumala ei halua sinulta
kuin vilpittömän sydämen. Hän ottaa kuormasi ja
Hän antaa autuuden. Jumala on onnellinen antaja,
kun hän saa kohdata kaikki omat lapsensa seimellä.

Opiskelin Ruotsissa useamman vuoden ja sieltä
mukaani tarttui joitain ruotsalaisia jouluperinteitä,
mm. lussekatt -sahramipullat.
Joulun alla työmatkoja ajaessa kuuntelen usein
kahta ruotsalaista joulumusiikkilevyä.
Yksi ihanuuksista on Jul, jul strålande jul – laulu.
Se on syntynyt 1920-luvulla. 100-vuotiaan laulun
sanoma tuntuu tänä jouluna erityisen lohdulliselta.
Joulu, joulu, loistava Joulu,
kimmellys valkoisten metsien yllä.
Taivaan kruunut tuikkivin valoin,
säihkyvin kaarin Jumalan asuinsijoissa.
Virsi, jota on laulettu ajasta aikaan,
soi ikuista kaipuuta valoon ja rauhaan.
Joulu, joulu, loistava Joulu!
Tule, tule siunattu Joulu!
Laske valkoiset siipesi
ylle taisteluiden veren ja melun,
ylle ihmisten syvien huokausten,
ylle sukupolvien, rauhaan vaipuneiden
ylle ihmiskunnan nykyisen.
Tule, tule siunattu Joulu!

Vapaa käännös
Raila Forss,
Antonia Dahlström
ja Essi Takkinen.

JOULUEVANKELIUMI
LUUKKAAN MUKAAN
2: 1-20
Siihen aikaan antoi keisari
Augustus käskyn, että
koko valtakunnassa oli
toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli
ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ollessa
Syyrian käskynhaltijana.

Kuva: Mikko Uusi-Honko

Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän
lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä
ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän
kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi
paimenet, mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri
taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: “Nyt
Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille
ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki,
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

