Pääsiäinen 2016
Pääsiäinen kirkoissa

Pikkupojan pääsiäisusko

P

äiväkerhossa
puhuttiin hiljaisen
viikon tapahtumista ja
niiden merkityksestä.
Kerhotädin kauhistellessa, että Jeesuksen
täytyi kärsiä ja kuolla
ristillä, totesi muuan
viisivuotias:
”Ei kuolemaa voi 		
voittaa, ellei ensin 		
kuole.
Ei juoksukilpailua-		
kaan voi voittaa, 		
ellei juokse.”
Meillä viisailla aikuisilla
on kyky tehdä yksinkertaisemmistakin asioista,
kuten vaikka elämästä
itsestään, ongelmallisia.
Tai ainakin moniselitteisiä ja vaikeaselkoisia.
Ajatellaan nyt vaikka
kirjanoppinutta Paavalia, joka ilmaisi Jeesuk-

Iltakirkko
ti 22.3. klo 19 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
ke 23.3. klo 19 U:gin, Kalannin ja Pyhämaan kirkoissa

sen Isältään saaman
toimeksiannon seuraavasti:
Hän ei pitänyt kiinni
oikeudestaan olla
Jumalan vertainen
vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten
kaltaiseksi.
Hän eli ihmisenä
ihmisten joukossa,
hän alensi itsensä ja
oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.
Sen tähden Jumala
on korottanut hänet
yli kaiken.
Tätä sanomaa julistetaan tänäkin pääsiäisenä – yksinkertaisesti
tai monimutkaisesti
– mutta toivon mukaan
kaikille ihmisille kaik-

Pääsiäiskuvaelma (koko perheelle, kesto n. 20 min)
ti 22.3. U:gin kirkko klo 9 ja 16.30, Kalannin kirkko
klo 9.45, Pyhämaan liikuntahalli klo 12.30.
ke 23.3. Lokalahden kirkko klo 10.30
Kiirastorstai 24.3.
klo 19 Messu Uudenkaupungin, Kalannin,
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa.

kialla maailmassa.
Toivon mukaan sitä
julistetaan sydämeltä
sydämelle, sillä tämänkaltainen viesti avautuu vain uskolle.
Mutta avautuessaan se
on yksinkertaisesti

meille elämäksi
– nyt, aina ja 		
ikuisesti.
Siunattua ristin
pääsiäistä sinulle
toivottaa
kappalainen
Esko Halivaara

Kesäisen Tiekirkon rauhaa
Uudenkaupungin Tiekirkkojen
aukiolo kesällä 2016:
6.6.–7.8. Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkot
27.6.–7.8. Kalannin ja Lokalahden kirkot
Tiekirkot ovat avoinna arkisin kello 11–17 ja
pyhäpäivinä kello 12–16, jolloin myös opas on
paikalla. Muina aikoina sopimuksen mukaan,
puh. 02 840 4100.
Uudenkaupungin kirkot
ja noin 260 muuta luterilaista ja ortodoksista
kirkkoa ympäri Suomen
pitivät ovensa avoinna
kesällä 2016. Ne toimivat Tiekirkkoina tarjoten taukopaikkavaihtoehdon ohikulkijoille,
kesälomalaisille ja
paikkakunnan asukkaille. Kävijät kertoivat
kokemuksistaan esimerkiksi näin:
”Upeaa toimintaa.
Erittäin hienoa, että
matkan varrella voi

Konsertteja kevät/kesä
Pe 25.3. klo 18 Uudenkaupungin Uusi kirkko
Pitkäperjantain iltamusiikki
Manfred Gräsbeck, viulu ja Maija Lehtonen, urut
Su 10.4. klo 18 U:gin seurakuntakeskus, Kouluk. 6
Pianokonsertti, Anne Kauppi, piano
Su 10.7. klo 18 Pyhämaan kirkko, Kesäyönä
-konsertti: Mikko Malin, harmonikka ja Aki Yrjä, sello
Su 17.7. klo 18 Kalannin kirkko
Pyhiinvaellus-konserttikiertueen konsertti
Markku Luolajan-Mikkola, barokkisello
Su 24.7. klo 18 Uudenkaupungin Uusi kirkko
Urut ja muut puhaltimet -konsertti yhteistyössä
Crusell-viikon kanssa: Tapio Tiitu, urut

käydä tutustumassa eri
paikkakuntien kirkkoihin. On ihana, että voi
vaan tulla katsomaan ja
tutustumaan kirkkojen
arkkitehtuuriin, sisältöön ja historiaan.”
”Oli hyvä, kun paikalla
oli opas, joka osasi aika
hyvinkin kertoa kirkon
historian ja esineistön
alkuperän. Ilman häntä
olisimme jääneet vain
visuaalisen ihmetyksen valtaan. Oli myös
hetki aikaa rauhoittua ja
muistella läheisiä.”

Pitkäperjantai 25.3.
klo 10 Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Ehtoollisjumalanpalvelus, Kalannin kirkko
klo 10 Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko
klo 10 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Lauantai 26.3.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 23 Pääsiäisyön messu, Lokalahden kirkko.
Messun jälkeen kahvi/tee, Paanula, Martat.
1. pääsiäispäivä 27.3.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Pääsiäiskirkko, Kalannin kirkko
klo 12 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta.
2. pääsiäispäivä 28.3.		
klo 10 Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Afrikkalainen gospelmessu, Kalannin kirkko
- Lokalahti/Pyhämaa ei jumalanpalvelusta.

Su 31.7. klo 18 Uudenkaupungin Vanha kirkko
Esa Pietilä, saksofoni
Su 7.8. klo 18 Lokalahden kirkko
Päivi Pylvänäinen, sopraano

Muita tilaisuuksia
Kesätorstain Urkuvartit klo 12

(2.6.-21.7.2016) Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa.
Mahdollisuus myös tutustua urkuihin
kanttorin johdolla.

Kesäillan hartaushetket

kesä–elokuussa keskiviikkoisin
Pyhämaan uhrikirkossa klo 18 ja torstaisin
Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa klo19.

Hyvää ja siunattua pääsiäistä!

La 2.4. klo 11.30–18 Miestentapahtuma,
U:gin srk-keskus, mm. Viis papeista -yhtye. Ruokailu.
Su 3.4. klo 16 Sari-Johanna Kuittilo kertoo työstään
Israelissa ja saarnaa messussa klo 18, U:gin srk-keskus.
La 9.4 klo12 Isosti kevääseen -tapahtuma,
U:gin srk-keskus. Lahjoitusvaatteiden muotinäytös,
ruokailu. Toteutus isoskoulutus & Santtiontupa.
Ke 29.6. klo 16-19 Satama soi -Pakkahuoneen
iltatorin avaus, musiikki: Jakaranda. Lasten satama
keskiviikkoisin 29.6.-10.8. klo 16.30–18.

www.ukisrk.fi

