Adventti ja joulunaika
			
			
			
			

Ja tapahtui niinä päivinä…
Ja tapahtuu näinä päivinä sydämissämme, kodeissamme…
Tervetuloa valmistelemaan ja viettämään joulua
yhdessä sen keskeisen sanoman äärelle!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuudet:
perjantai
12.12. klo 18 De vackraste julsångerna, Uudenkaupungin kirkko
sunnuntai 14.12. klo 18 Kalannin ja Pyhämaan kirkko
			
klo 19 Uudenkaupungin kirkko
sunnuntai 21.12. klo 18 Lokalahden kirkko
perjantai
19.12. klo 18 Maurumaan rukoushuone (Salmenrannantie 1)
maanantai 6.1.2015 klo 16 Kauneimmat joululaulut vielä kerran loppiaisena,
		
Pyhämaan srk-koti (Kirkontaustantie 21)

Jouluinen iltamusiikki:
sunnuntai

14.12.

klo 18 Lokalahden kirkko, mukana Stefan Nilsson & Co.

LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuudet:
torstai
perjantai
sunnuntai
keskiviikko

11.12.
12.12.
14.12.
17.12.

klo 18
klo 18
klo 15
klo 18

Pyhämaan kirkko
Kalannin kirkko
Uudenkaupungin kirkko
Lokalahden kirkko

Sunnuntai 21.12.
klo 10
klo 10
klo 18
klo 18

Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
Joululaulumessu, Kalannin kirkko
Kauneimmat joululaulut, Lokalahden kirkko
Navettakirkko, Pyhämaan Pappilan navetta

Maanantai 22.12.
klo 7

Joulun odotuksen rukoushetki, U:gin kirkko

Tiistai 23.12.
klo 18				 Metsäkirkko, Lokalahden Kelokallio

JOULUAATTO keskiviikko 24.12.
klo 15
klo 16
klo 16
klo 16
klo 16
klo 18
klo 23

Aattohartaus, Tammion riihikirkko
Perheiden aattohartaus, Uudenkaupungin kirkko
Aattokirkko, Kalannin kirkko
Jouluaaton hartaus, Lokalahden kirkko
Jouluaaton hartaus, Pyhämaan kirkko
Aattohartaus, Uudenkaupungin siunauskappeli
Jouluyön jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko

JOULUPÄIVÄ torstai 25.12.
klo 7
klo 7
klo 7
klo 10

Jouluaamun jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko
Joulukirkko, Kalannin kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Joulupäivän Messu, Uudenkaupungin kirkko

TAPANINPÄIVÄ perjantai 26.12.
klo 10
klo 10

Messu, Uudenkaupungin kirkko
Messu, Kalannin kirkko

UUDENVUODENAATTO keskiviikko 31.12.
klo 18
klo 20

Uudenvuoden aattohartaus Kalannin ja Lokalahden kirkoissa
Uudenvuoden aattohartaus Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkoissa

Ennen vanhaan – nyt

M

inkälainen on oikea joulu? Mitä jouluna kuuluu
tehdä? Ehkä mietimme näitä kysymyksiä.
Ennen vanhaan kaikki oli selvää. Tehtiin niin kuin kuuluu
tai ihan toisella tavalla. Jälkimmäinen oli tai se ymmärrettiin olevan erikoisuuden tavoittelua.
Nyt saamme tehdä mitä ikinä haluamme. Mikään ulkoinen auktoriteetti ei pakota viettämään joulua. Kuitenkin
joulun voi kokea pakottavana – ehkä ahdistavanakin.
Se herättää kysymyksiä. Mikä on suhteeni perinteeseen,
perheeseen, sukuun, menneeseen ja tulevaan? Missä ja
kenen kanssa vietän joulua? Kenen kanssa haluan jakaa
tärkeät asiat ja mitä ne oikeastaan ovat? Se, että kysymme oikean joulun perään, ehkä osoittaa joulun olevan
elävä traditio. Se puhuttelee.
Ihmiset hellivät monenlaisia haaveellisia ratkaisuja. Itse
asiassa meidän haaveillamme tehdään suuria rahoja.
Mainonnan perusviestinähän on, että kuluttaja voi saada uuden, täyteläisen, aidon, oikean joulun ostamalla
milloin minkin tuotteen.
Jossain mielemme sinisessä syvyydessä aavistelemme,
että joulurauhassa on kysymys jostain yksinkertaisesta ja kaikille yhteisestä. Jostain peruskallion tapaisesta
lahjasta, mikä ei ole ostettavissa eikä ehkä edes tästä
maailmasta. Jonkun pitää sanoa, että hyvin tässä käy. Ja
jonkun pitää tuoda kotiin kadonneet, tuuleen eksyneet.
Kristillinen joulu ei ole pakon vaan armon asia.
Kaikille elämän matkaa tekeville, olivat he missä tahansa, kaikkina aikoina kuuluu enkelten laulu: Kunnia
Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisillä, joita
kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämän kuuleminen ja
sulkeminen omaan sydämeen on kaikki.
					

Esa Mierlahti, kirkkoherra

			
Hyvä ja ihmisiä rakastava
Jumala.
Anna joulun valon koskettaa
sielumme ikävää.
Kiitos siitä, että toivo on syttynyt
maailman pimeälle taivaalle
ja saamme Pojassasi sen
mitä kaipaamme:
armon ja vapahduksen.
Täytä meidät ilolla ja rauhalla.
Lahjoita meille ja
koko maailmalle
siunattu joulujuhla.

UUDENVUODENPÄIVÄ torstai 1.1.2015
klo 10

Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko ja Kalannin kirkko

LOPPIAINEN tiistai 6.1. 2015
klo 10

Koko seurakunnan yhteinen Messu, Uudenkaupungin kirkko
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.

Olemme viettäneet Uudenkaupungin kirkon 150-vuotisjuhlavuotta.
Lauri Viinikka piti Loppiaisena esitelmän kirkon rakennusvaiheista. Nyt
on valmistunut hänen kirjoittamansa Kellarin kalorifeeristä kirkontornin
kultaristiin -Uudenkaupungin uuden kirkon rakentamisen monet vaiheet.
Se löytyy seurakunnan kotisivuilta www.ukisrk.fi. Ensi vuosi on urkujen
juhlaa!

Oikein Hyvää Joulunaikaa ja Siunausta Uuteen Vuoteen – tervetuloa tilaisuuksiin!

