Pääsiäinen 2018

Paastonaika –
Hiljainen viikko
– Pääsiäinen
Mahtaako monikaan
näihin kiinnittää huomiota – on niin paljon
kaikkea muuta?

P

aastonaika – olen
kerännyt niitä lukemiani ajatuksia, jotka
ovat tuntuneen hyviltä
ja tärkeiltä:
– Kukaan ei yksin voi
olla ihan oikeassa.
– Jos ajattelen, että
tiedän varmasti tai
ainakin paremmin kuin
muut, miten asiat ovat,
mieleni on lukossa.
– Viisautta leimaa pyrkimys katsoa laajemmasta näkökulmasta ja halu
nousta oman itsekeskeisen näkökulmansa
yläpuolelle.
– Haluamme olla viisaita, mutta emme tulla
viisaiksi.
– Viisautta ilman syvää
myötätuntoa ja huolta
muista ei ole olemassa.
– Empatia on taitoa
tuntea toisen ihmisen
tunteet ominamme.
– Jos on rikas mielikuvitus, pystyy kuvittelemaan itsensä toisen
ihmisen asemaan.

Pääsiäinen kirkoissa
Pääsiäiskuvaelma, musiikkipitoinen,

kesto noin 20 min, kaikenikäisille. Vapaa pääsy.
ti 27.3. klo 12 Lokalahden kirkko
ke 28.3. klo 14 Kalannin srk-koti
to 29.3. klo 10.30 Pyhämaan kirkko

– Ihmiset tarvitsevat
toisiaan nyt enemmän
ja enemmän.
Hiljainen viikko –
mietin keräämiäni
ajatuksia ja hämmästyn
yhä uudelleen ja uudelleen. Hämmästyn,
koska löydän samat
teemat evankeliumien
kuvauksissa: toisen
pois sulkemista, oikeassa olemista, pelkoa ja
myötätuntoa, hämmennystä ja elämän
syvää mieltä.
Mitä oli elää ihmisenä
silloin ja siinä yhteiskunnassa? Mitä ihmisille kuuluu nyt ja täällä,
tässä maailmassa ja tässä kaupungissa? Toivottavasti hyvää. Mutta
monissa kohtaamisissa
tulee esille sekin, kuinka yksi ja toinen kokee
riittämättömyyttä.
Muut pärjäävät, vaan
entäs minä? Tämän
maailman murhe ei ole
vierasta kenellekään.
Näkeekö minut kukaan,
välitetäänkö minusta,
pitäisikö minun olla
toisenlainen kelvatakseni?

Iltakirkko

ma 26.3. klo 19 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
ti 27.3. klo 19 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
ke 28.3. klo 19 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
Kiirastorstai 29.3.
klo 19 Messu Uudenkaupungin, Kalannin,
Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa

Pääsiäisenä – tämä
kaikki elämä ja elämä
kuoleman jälkeen – on
kokonaan lahjaa ja
armoa.
Jeesuksen henkilö
ja sanoma Jumalan
valtakunnasta oli ja on
aina jotain niin aitoa,
rehellistä, ihanaa ja
totta, että sukupolvi
sukupolven perään
kulkiessaan – läpi
huolten, väsymisen ja
penseyden – on saanut
häneltä uutta voimaa
ja rohkeutta. Antautuminen tälle näkymättömälle valtakunnalle
on jatkuva tapahtumaketju, elämän mielen
ja ilon etsintää. Tämä
antautuminen kannus-

taa, eheyttää ja antaa
oikeanlaista viisautta
omasta itsestä ja
maailmasta.
Siinä on hyvä levätä.
Ei ihminen lopulta
tarvitse tietoa, hän
tarvitsee siunausta.
Jumala voi olla salattu, kunhan hän on
minuakin, nälkäistä
varten. Jeesus tuntee
myötätuntoa kaikkia
kohtaan.
Luonnossa sama
ylösnousemus
tapahtuu kevään
lisääntyvässä valossa,
hennoissa väreissä,
äänissä ja tuoksuissa.
Hyvää Pääsiäistä!
Esa Mierlahti
kirkkoherra

Valmistautumista
syksyn vaaleihin
Seurakuntavaalit
pidetään marraskuun kolmantena
sunnuntaina, 18.11.

Muutoksia
toimitsijoiden
kelpoisuuteen

Vaalipäivän vaihtumisen lisäksi muutoksia
on tulossa myös vaaliVaalipäivä vaihtuu
aiemmasta isänpäivästä lautakunnan jäsenen,
viikkoa myöhemmäksi. -toimitsijan ja -avustajan kelpoisuuteen.
Kirkkolakiin ehdotetaan
Vaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina 6. lisättäväksi säännös,
marraskuuta ja loppuu joka rajoittaa vaalien
lauantaina 10.11.2018 ehdokkaan tai hänen
ilmoitetuissa ennakko- läheisensä osallistumista vaalilautakunnan
äänestyspaikoissa.

jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.
Vaalipäivämäärään ja
muihin kirkkolakiin ehdotettuihin säännöksiin
vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä.
Äänestämään seurakuntavaaleissa pääsevät kaikki 16 vuotta
täyttäneet ev.lut. kirkon
jäsenet.
Ehdokkaina voivat olla
18 vuotta täyttäneet,
konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Hyvää ja siunattua pääsiäistä!

Äänestysaktiivisuus
neljä vuotta sitten
pidetyissä seurakuntavaaleissa oli
Uudenkaupungin
osalta 21,4 %. Se on
koko maahan verraten huomattavasti
keskiarvoa korkeampi (11,7 %).
Vaaleissa valitaan
luottamushenkilöt
seurakunnan ylintä
päätösvaltaa käyttävään kirkkovaltuustoon, kaikkiaan 27
jäsentä seuraavaksi
neljäksi vuodeksi.

Pitkäperjantai 30.3.
klo 10 Jumalanpalvelus, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Ehtoolliskirkko, Kalannin kirkko
klo 13 Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko
klo 13 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
klo 13 Ristinjuhla, Maurumaan rukoushuone,
Salmenrannantie 7, Uusikaupunki
Lauantai 31.3.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Uudenkaupungin kirkko
1. pääsiäispäivä 1.4.
klo 10 Messu, Uudenkaupungin kirkko
klo 10 Messu, Kalannin kirkko
klo 13 Messu, Lokalahden kirkko
klo 13 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko
2. pääsiäispäivä 2.4.
klo 18 Pyhäillan messu, Uudenkaupungin srk-keskus,
Kouluk. 6. Huom. Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan
kirkoissa ei jumalanpalvelusta.

Konsertteja kevät/kesä 2018
Pitkäperjantain ILTAMUSIIKKI,
perjantai 30.3. klo 18
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Varpu Haavisto, viola da gamba
Kari Vuola, urut
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yv-keräykseen.
Jazzmessu, sunnuntai 3.6. klo 18
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Vapaa pääsy.
Urkukonsertti, sunnuntai 17.6. klo 19
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Hans Fagius (Ruotsi)
Liput 10 euroa.
Yhteistyössä Pori Organ festivaalin kanssa.
Toivo Kuulan muistolle -konsertti,
sunnuntai 9.9. klo 18
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Melis Jaatinen, mezzosopraano
Aarne Pelkonen, baritoni
Juho Alakärppä, piano
Kari Vuola, urut
Ohjelma 20 euroa.
Kesätorstain Urkuvartit 7.6.-26.7. klo 12
Uudenkaupungin Uudessa kirkossa
Mahdollisuus tutustua urkuihin kanttorin johdolla.

www.uudenkaupunginseurakunta.fi

Uudenkaupungin seurakunta 1/2013
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Santtiontupa lopetta
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Kaikkien yhteinen

Tiistaisin klo 9-11 (13.3. alkaen)

Uudenkaupungin seurakuntakeskus
Koulukatu 6, Uusikaupunki

Tervetuloa!
Uudenkaupungin seurakunnan
diakoniatyö

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO¤

niin, että urkujen kanssa
soittaa yhtä stemmaa viola
da gamba.
Pitkäperjantain
iltamusiikki

Uudenkaupungin kirkos- alkavassa konsertissa muiltamusiisa on Pitkäperjantain
parinkymmenen
sisoivat
gambisti ja sellovuoden
ajan järjestetty
taiteilija Varpu
kissa
kuullaan myös
mm.Haavisto
pitkäperjantain iltana
ja urkuri Kari Vuola, joilta
Arvo Pärtin Pariilmestyi
Intervallo
syksyllä 2016
avis- iltamusiikkikonsertteja.
Tänä vuonna
konsertissa
erinomaisia
arvosteluja
ja
Toivo
Kuulan
Ave
Maria
joiltasoivat viola da gamba
saanut levy ”Crossings”.
tämän harvinaisen
soitinIltamusiikki
avaa Haaerin- ja Uudenkaupungin
kirkonyhdistelmän
historialliset
viston
ja Vuolan kanssa
anut Marcussen&Son -urut. soittamana.
sovitun neljän konsertin
Musiikin
kuullaan
Perjantaina
30.3. klolomassa
18
sarjan
vuosina 2018 ja

seurakuntakeskuksessa

kissa kuullaan myös mm.
Arvo Pärtin Pari Intervallo
ja Toivo Kuulan Ave Maria
tämän harvinaisen soitinyhdistelmän soittamana.
Musiikin lomassa kuullaan pitkäperjantain Raamatun tekstejä. Lukijana
on Ari Hirvonen.
-

Iltamusiikkiin on pitkäperjantaina vapaa pääsy.

Puuroa, kahvia ja voileipiä on tarjolla Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa (Koulukatu
6) joka tiistaina klo 9-11.
Arkipuuro -toiminta
aloitti toimintansa maaliskuussa.
Aamiaisen lisäksi ohjelmaan kuuluu aamuhartaus, ja paikalla on aina
diakoniatyön väkeä.
Vastaava diakoniatyöntekijä Merja Vihlman
kertoo, että Aamupuuro on kohtaamispaikka, jonne voi tulla
nauttimaan aamiaista,
keskustelemaan tai vain
kuuntelemaan.
– Halutessaan siellä voi
varata ajan diakoniatyöntekijän vastaanotolle, jos haluaa
keskustella kahden
kesken.
Matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana
toimineen Santtiontu-

2018

www.uudenkaupunginseurakunta.fi

van toiminta päättyy
13. huhtikuuta. Seurakunta on strategiassaan päättänyt luopua
osasta kiinteistöistään,
ja Santtiontupa on nyt
myynnissä.
Ruokakassien ja
lahjoituksina saatujen
vaatteiden jakaminen
päättyy Santtiontuvan
sulkemisen jälkeen.
Uuden mahdollisen
olohuoneen etsintä on
mietinnässä.
- Olemme neuvotelleet yhteistyöstä muun
muassa kaupungin sosiaalitoimen, Katukirkon
ja A-killan kanssa. Niissä
on ollut todella positiivinen henki.
Yhteisöllisyydelle, välittämiselle ja auttamiselle
on aina ja erityisesti nyt
tilausta, kun Uudenkaupungin väkimäärä on
kasvussa.

