EURAJOEN SEURAKUNTA¤

Kirkkoviesti
keväällä 2021

Hiljaisen viikon tapahtumia
Kevään säännöllinen toiminta
Tapahtumia ja tietoa seurakunnasta

Kylvä toivon siemeniä
Monessa perheessä on tapana ennen pääsiäistä
kylvää rairuohon siemeniä, jotta vihreä ruoho
ehtisi kasvaa valmiiksi ennen pääsiäistä.
Silloin kun lapsemme olivat pieniä, oli jännittävää seurata ruohon itämistä ja kasvamista.
Oli muistettava kastella kylvöä säännöllisesti.
Kun pääsäinen koitti, saatiin yhdessä laittaa ruohomatolle keltaisia pääsiäistipuja. Ja lapset saivat etsiä pääsiäismunia, joita olimme piilottaneet eri paikkoihin. Joskus kuitenkin kylvö epäonnistui. Ruoho ei sitten alkanutkaan kasvaa, ei sitten millään. Oliko vika siemenessä, vai oliko kylvetty liian myöhään.
Lasten pettymys oli kova. Onneksi kaupasta saatiin ostettua valmista ruohoa
ja pettymys lieveni.
Nyt vietämme toista korona-ajan pääsiäistä. Vietämme sitä epävarmuuden
keskellä. Nyt kannattaa hengellisessä elämässä kylvää toivon siemeniä ympärillemme. Toivon siemen on siitä ihmeellinen, että se itää ja se kasvaa orjantappuroiden ja ohdakkeidenkin keskellä.
Toivoa voi verrata myös ankkuriin. Meren myrskytessä on turvallista olla ankkurissa turvapaikassa ja tietää, että kyllä tästä vielä vesille lähdetään, kun
myrsky tyyntyy. Toivo on kuin sielun ankkuri. Heprealaiskirjeen kirjoittaja ottaa esikuvaksi toivosta ja luottamuksesta Jumalaan Aabrahamin, joka jaksoi
kärsivällisesti odottaa Jumalan lupauksen toteutumista, että vielä hänelläkin
olisi jälkeläisiä. ”Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu
väliverhon tuolle puolen”(hepr.6:19).
Uskoessamme Jeesukseen elämä ei ole tuuliajolla, vaan olemme ankkuroituna ”väliverhon tuolle puolen” eli taivaaseen. Se antaa lujan perusturvan elämään. Jumala pitää huolta omistaan. Tapahtui meille sitten mitä tahansa elämässämme.
Valoisaa ja siunattua kevättä kaikille!
Asko Riihimäki, kirkkoherra

Pääsiäishartaus
Jos haluat viettää pääsiäishartautta kotona, niin tässä on ehdotus toteutukseen.

Hartauden alkuun voit sytyttää kynttilän,
jonka jälkeen voit laulaa virren 78; Vieraalla maalla kaukana.
Rukous:
Jeesus Kristus, sinä elät.
Kiitos kiirastorstaista ja pyhästä ehtoollisesta.
Kiitos, että kosketat minua leivässä ja viinissä.
Se on ihme.
Kiitos pitkäperjantaista ja ristinkuolemasta.
Kiitos, että annat minulle valtavasti rakkautta.
Se on ihme.
Kiitos lankalauantaista ja haudan hiljaisuudesta.
Kiitos, että et hylkää minua edes kuolemassa.
Se on ihme.
Jeesus Kristus, sinä elät!
Kiitos pääsiäisaamusta ja ylösnousemuksesta.
Kiitos, että saan elää kanssasi ikuisesti yhdessä.
Se on ihme.
Aamen
Virsi 88; Lensi maahan enkeli
Pääsiäisevankeliumi (Matt. 28:1-8)
Isä meidän – rukous
Herran siunaus

Lisämateriaalia hiljentymistä varten löydät
esimerkiksi Kotien rukouskirjasta

Hiljaisen viikon tilaisuudet
• Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain perhekirkko Eurajoen kirkosta striimattuna
ilman yleisöä
• To 1.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Eurajoen ja Luvian kirkoissa, striimataan Eurajoen kirkosta
• Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Luvian kirkosta striimattuna
• Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu Eurajoen ja Luvian kirkoissa, striimataan
Eurajoen kirkosta
• Ma 5.4. klo 10 2. pääsiäispäivän messu Kuivalahden rukoushuoneella
Messuun ilmoittautuminen
eurajoen.seurakunta@evl.fi tai
p. 044-365 2050, osallistuminen
koronarajoitusten puitteissa.
Pääsiäisikkunat Tapulilla ja Luvian seurakuntakeskuksella. Voit tulla mukaan
pääsiäisen sanoman äärelle 28.3.-5.4. välisenä aikana.
Eurajoen seurakunnan virtuaalinen pääsiäistervehdys nähtävillä
29.3. alkaen YouTubessa kanavalla Eurajoen kirkko.

Tapahtumia huhtikuussa
•
•
•
•
•

Ti 6.4. klo 13 Irjanteen varttuneiden kerho Tapulissa
Su 11.4. klo 10 Messu Eurajoen kirkossa, eläkeliiton kirkkopyhä
Pe 23.4. klo 18 Eurajoen kirkossa Ooppera Wagner: Reinikulta, Bel Canto
Ma 26.4. klo 18 Yhteyden ilta Tapulissa
To 29.4. klo 14 alkaen Yhteisvastuutoritapahtuma Luvian torilla; myynnissä
simaa ja munkkeja Yhteisvastuun hyväksi niin kauan kuin myytävää riittää,
musiikkia, lipaskeräystä

Tapahtumia toukokuussa
• Su 2.5. klo 10 Vanhan käsikirjan mukainen jumalanpalvelus Kuivalahden rukoushuoneella, järjestää Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
• Ti 4.5. klo 13 Irjanteen varttuneiden kerho Tapulissa
• To 13.5. klo 10 Helatorstain messu Eurajoen kirkossa

•
•
•
•
•
•
•

Su 16.5. klo 10 Herännäisjuhlien juhlamessu Eurajoen kirkossa
Su 16.5. Kaatuneitten muistopäivän seppeleen lasku sankarihaudoilla
Ma 17.5. klo 14 Diakoniaompeluseura Luvian srk-keskuksessa
Ke 19.5. klo 13 Omaishoitajien avoin kahvila Luvian srk-keskuksessa
Su 23.5. klo 12 Konfirmaatiomessu Eurajoen kirkossa
Su 30.5. klo 10 Perhekirkko Eurajoen kirkossa, esikouluun siunaaminen
Ma 31.5. klo 18 Yhteyden ilta Tapulissa

Säännöllinen toiminta, kokoontumisten ollessa mahdollista
Maanantaisin
• Raamattupiiri klo 13.30 ja 18.00 Tapulissa
• Raamattupiiri klo 18 Kuivalahden rukoushuoneella

Tiistaisin
• Kirkon aamurukouspiiri klo 9.30 Eurajoen kirkossa
• Rukouspiiri klo 18 Tapulissa

Torstaisin
• Miesten raamattupiiri klo 17.30 Eurajoen kirkon sakastissa
• FÖLIRUOKKA® jakaa ruoka-apua joka torstai klo 11.30-12.30 Luvian srkkeskuksella. Valmiit kassit jaetaan ulkona. Huom. 13.5. ei ole jakoa.

Sunnuntaisin
• Jumalanpalvelus klo 10 Eurajoen tai Luvian kirkosta striimattuna YouTubeen,
ilman läsnä olevaa seurakuntaa, kunnes rajoitukset poistuvat.

Huom. tarkista kunkin päivän kohdalta tapahtumatiedoista
• Entisten nuorten raamattu- ja rukouspiiri joka toinen sunnuntai klo 17
Vanhassa Kanttorilassa.
Seurakuntatiedot ilmestyvät keskiviikkoisin Satakunnan Viikko -lehdessä.
Muutokset tapahtumien tiedoissa ovat mahdollisia, ja voivat tulla näinä aikoina
nopeastikin! Kannattaa seurata myös tapahtumia koskevia ilmoituksiamme kotisivuilta osoitteesta www.eurajoenseurakunta.fi, jossa tiedot ovat ajan tasalla.

Lapset ja perheet
Perhekerhot:
Avoin perhekerho maanantaisin klo 9.30-11.30 Luvian Vanhassa Kanttorilassa
Avoin perhekerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Eurajoen seurakuntakeskus Tapulissa
Nuppis-vauvaperhekerho torstaisin klo 10.00-11.30 Eurajoen kirkon sakastissa

Päiväkerhot kokoontuvat Eurajoen seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian Vanhassa Kanttorilassa.
Ensi syksyn päiväkerhoihin ja eskari-ykkös-kakkostenkerhoihin ilmoittaudutaan
huhtikuussa seurakunnan nettisivujen kautta: www.eurajoenseurakunta.fi/lapsilleja-lapsiperheille/ilmoittautuminen/paivakerhoon-ilmoittautuminen.
Jos sinulla on kysyttävää kerhoihin tai niihin ilmoittautumiseen liittyen, ota
yhteyttä seurakunnan vs. varhaiskasvatuksenohjaajaan Varpu Kivelään;
varpu.kivela@evl.fi tai p. 044 365 0054

Tapahtumia:
Pääsiäisikkunat Tapulilla ja Luvian seurakuntakeskuksella.
Voit tulla mukaan pääsiäisen tunnelmaan perheesi kanssa
28.3.-5.4. välisenä aikana!
Pääsiäisen videolinkki hiljaisella viikolla
mm. Eurajoen seurakunnan perheet -Facebook-sivuilla.
Vauvakirkko to 8.4. klo 10 Eurajoen kirkossa
Päiväkerhojen ja perhekerhojen retkipäivät Luodon
leirikeskukseen toukokuussa viikolla 20
Päiväkerholaisten kevätjuhla 24.5. Tapulissa

Kouluikäiset
Kerhotoiminta (liikuntakerhot, sulkapallokerho
ja puuhakerhot) jatkuu huhtikuun loppuun saakka.
Lisää tietoa löytyy nettisivuilta:
www.eurajoenseurakunta.fi/tule-mukaan/kouluikaisille/toiminta
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ilmoittaudu Varpulle:
varpu.kivela@evl.fi tai p. 044 3650054.
Muistathan silloin jäädä kotiin, jos sinulla on flunssaoireita
(esim. yskää/nuhaa/ kurkku-/pääkipua).
AvoimetOvet Tapulin nuorisotilassa keskiviikkoisin klo 13-15 toukokuun
loppuun saakka
Huom! Päivitämme nettiin, jos toimintaan tulee muutoksia. Ilmoitamme muutoksista myös kaikille ryhmiin ilmoittautuneille.

Nuoret
Nuortenillat joko instagramissa keskiviikkoisin klo 17
tai paikan päällä vallitsevan tilanteen mukaan:
Keskiviikkoisin Tapulin nuorisotilassa klo 18-20
Torstaisin Luvian Vanhassa Kanttorilassa klo 18-20
Poikkeukset:
Kiirastorstaina 1.4. ja helatorstaina 13.5. ei ole nuorteniltaa
Nuortenmessu to 15.4. Luvian kirkossa.
Nuortenleiri 23.-25.4. Luodon leirikeskuksessa
(tai rajoitusten jatkuessa joko ulkoilmatapahtumana tai virtuaalileirinä!)
Yläkoulujen ollessa lähiopetuksessa, myös seurakunnan nuorisotilat voidaan
avata. Seuraa ajankohtaista ilmoittelua osoitteessa:
www.eurajoenseurakunta.fi/nuorille/toiminta
Rippikoulun tiedot osoitteessa:
www.eurajoenseurakunta.fi/tule-mukaan/rippikoulu

Vähävaraiset vanhukset Suomessa ja maailmalla tarvitsevat apuasi!
He ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti
terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.
40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua
on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset
vanhukset.
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma osuus 20 % kohdennetaan eurajokelaisten ikäihmisten talousavustuksiin ja virkistystoiminnan mahdollistamiseen.

Lahjoitustavat
MobilePaylla numeroon 50403 haluamasi lahjoitussumma.
Seurakuntamme nettilahjoitussivulla osoitteessa yhteisvastuu.fi/eurajoki.
Pankin kautta Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28. Lisää viitenumero 301042.
Näin tehdyt lahjoitukset kerryttävät Eurajoen seurakunnan keräystulosta.

Yhteisvastuuvillasukat 20 € /pari
Yhteisvastuulogon väri on virallisesti punainen
Yhteisvastuusydän valkoisella taustalla (tai toisin
päin). Mutta voit tilata Yhteisvastuuvillasukat
myös omilla lempiväreilläsi (2 väriä).
Voit tilata sukkasi Virpiltä p. 0400-374 216
tai virpi.ronkkomaki-mantynen@evl.fi
Ilmoita väritoiveesi ja sukan koko.
Vapaaehtoiset kutovat toiveittesi mukaiset sukat.
Voit myös ilmoittautua kutojaksi tai lahjoittaa
lankoja!
Yhteisvastuuvillasukkien myynnistä saatu tuotto
menee lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kiitos!

Lähetystyö Eurajoen seurakunnassa
Jeesus antoi lähetyskäskyn. Hän antoi kaikille kristityille tehtävän viedä kaikkialle
maailmaan sanoma pääsiäisen tapahtumista, siitä, mitä Hän teki meidän jokaisen
puolesta, Hänen rakkaudestaan. Me saamme tukea lähetystyötä, esim. oman seurakunnan nimikkolähettejä ja -kohteita, rukouksin, taloudellisesti tai omilla taidoillamme palvellen.
Jos haluat saada nimikkolähettien kirjeitä, lähetysaiheista postia lähetyssihteeriltä tai pohtia, mitä voisit tehdä lähetystyön hyväksi, ota
yhteyttä oman seurakunnan lähetyssihteeriin
Maarit Lehtoon, maarit.h.lehto@evl.fi,
p. 044 3653064.

Nimikkolähetit
Sari-Johanna Kuittilo
Felm-keskus, Israel, Suomen Lähetysseura
Sari-Johanna on ollut lähetystyössä Israelissa vuodesta 2005. Hänen työtehtäviinsä sisältyy sielunhoitoa ja auttamistyötä paikallisten, pakolaisten ja ulkomaalaisten parissa. Hänen lähetystyön vuosinaan
on syntynyt paljon yhteyksiä ja kontakteja paikallisiin ihmisiin, järjestöihin ja viranomaisiin.
Jerusalemissa Felm-keskuksessa (entinen Shalhevetyah-keskus) hän toimii kriisi- ja
sielunhoitotyössä, erityisesti yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien parissa.
Hän toimii myös kumppaniorganisaatioiden ja niiden henkilöstöjen työnohjaajana
ja alan kouluttajana. Hänen mottonsa on "Sydän Jumalalle, käsi lähimmäiselle.”
Saaja: Suomen Lähetysseura,
Tilinumero: FI38 8000 1400 1611 30

Viitenumero: 4 074697 002561 568

Marja ja Risto Liedenpohja
ja lapset Sade, Linnea, Lauri ja Akseli
Ukraina, Lähetysyhdistys Kylväjä
Risto ja Marja ovat perheineen Odessan kaupungissa todistamassa juutalaiselle kansalle Jeesuksesta, Messiaasta. He toimivat kansainvälisen Jews for
Jesus -lähetyksen työyhteydessä. He osallistuvat
myös paikallisen luterilaisen seurakunnan pyhäkoulutyöhön ja ohjaavat ja koordinoivat Kylväjän
tukemaa vammaistyötä.
Saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
Tilinumero: FI57 4405 0010 0212 96

Viitenumero: 54021 6370

Pekka ja Kaarina
Etu-Aasia, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Pekka ja Kaarina palvelevat vielä eläkeläisinä Etu-Aasiassa seurakuntatyössä.
Saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25

Viitenumero: 21704

Nimikkokohteet
Velmema-seurakunta
Mordva, Venäjä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Mordvalaiset ovat suomalais-ugrilainen kielisukulaiskansa ja he jakaantuvat ersämordvalaisiin (ersäläisiin) ja mokshamordvalaisiin (mokhsalaisiin).
Velmema on ersämordvaa eli ersää ja tarkoittaa
"ylösnousemus". Srk:ssa käytetään ersän ja venäjän
kieltä. He tarvitsevat sekä seurakuntaa että äidinkielistä Raamatun käyttöä vahvistavaa tukea. Ersäksi on ilmestynyt tähän mennessä Uusi testamentti, Lasten Raamattu ja psalmit.
Inkerin kirkkoon kuuluvan seurakunnan ainoa palkattu työntekijä on pastori Aleksei Aljoshkin. Hänen apunaan on joukko vapaaehtoisia.
Vuodesta 1991 Kansanlähetys on tukenut Mordvan lähetystyötä ja jo v. 1992 Satakunnan Kansanlähetyksestä tehtiin opetusmatkoja Mordvaan. Vuosina 19942008 Mordvassa toimi 11 Kansanlähetyksen lähettiä. Seurakunta saa edelleen taloudellista tukea Kansanlähetyksen kautta.
Saaja: Suomen Ev. lut. Kansanlähetys
Tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25

Viitenumero: 72009

Toivoa naisille -työ
Medialähetys Sanansaattajat
Suomen Toivoa naisille –työ on osa kansainvälistä TWR Women of Hope –liikettä.
Työllä on viisi painopistettä: rukous, radio-ohjelmien tuottaminen, naisten tilanteesta ja heidän asemastaan kertominen, koulutus sekä työn tukeminen.
Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle lyhyt rukous. Noin
60000 rukoilijaa eri puolilla maailmaa rukoilee sen äärellä.
Toivoa naisille –radio-ohjelmissa käsitellään sekä arjen asioita että kristillistä sisältöä. Ohjelmia lähetetään 72 kielellä. Suomalaiset tukevat Toivoa naisille –ohjelmien
tuottamista ja lähettämistä yhdeksällä kielellä.
Saaja: Medialähetys Sanansaattajat
Tilinumero: FI37 5062 0320 0320 18

Viitenumero: 888 82000 00370

Hsinchun teologinen seminaari
Suomen Lähetysseura, Taiwan
China Lutheran Seminary (CLS) Hsinchussa on teologinen
oppilaitos. Sen tutkimus- ja koulutustyö sekä kiinankielisen teologisen kirjallisuuden julkaisutoiminta vahvistavat luterilaista teologiaa Taiwanilla.

Ajankohtaista seurakunnassa
Eurajoen seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viraston lakisääteiset asiat, mm. virkatodistukset, avioliiton esteiden tutkinnat ja erilaiset rekisteröinnit, hoidetaan liittymisen
jälkeen keskusrekisterissä.
Aluekeskusrekisterin puh. 044 730 9605, palveluaika arkipäivisin klo 9-15,
s-posti: porinaluekeskusrekisteri@evl.fi
Toimipaikka: Hallituskatu 9 b, 28130 Pori.
Kirjepostiosoite:
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, Porin aluekeskusrekisteri, PL 122, 28101 Pori tai
Porin aluekeskusrekisteri, Rauman toimipiste, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma.
Eurajoen kirkkoherranvirasto muuttuu seurakuntatoimistoksi, jossa palvellaan
edelleen tuttuun tapaan mm. toimitusvarauksiin ja hautauksiin liittyvissä asioissa.
Taloustoimiston kanssa hoituu kuten tähänkin asti haudanhallinta- ja hoitosopimukset.
Ovemme ovat avoinna ma ja to klo 9-12, ellei toisin ilmoiteta.
Muina aikoina palvelemme puhelimitse ja sähköpostilla.
Seurakuntatiedot ilmestyvät keskiviikkoisin Satakunnan Viikko -lehdessä.
Muutokset tapahtumien tiedoissa ovat mahdollisia, ja voivat tulla näinä aikoina
nopeastikin! Kannattaa seurata tapahtumia koskevia ilmoituksiamme kotisivuilta
osoitteesta www.eurajoenseurakunta.fi, jossa tiedot ovat ajan tasalla.
Käy tykkäämässä meistä myös Facebookissa: Eurajoen seurakunta,
Luvian kappeliseurakunta sekä ryhmässä Eurajoen seurakunnan perheet

Yhteystiedot ja käyntiosoitteet:
Kirkkoherranvirasto

Luvian palvelupiste

Taloustoimisto

p. 044 365 2050

p. 0400 811 189

p. 0400 374 215

Kukkapolku 2, Eurajoki

Pappilantie 2, Luvia

Kukkapolku 2, Eurajoki

(käynti kirkon puolelta)
www.eurajoenseurakunta.fi

eurajoenseurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

