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#TäälläAsuuToivo

Mulle toivo merkitsee asiaa, minkä avulla
varsinkin heikoista ja rankemmista
hetkistä pääsee yli. Mulle toivoa tuo
puolivuotias poika ja jalkapallo.
Sanna, 29
Kotona, jos ei oo muuta tekemistä, voi
vaikka siivota ja tiskata omia astioita.
Se tekee iloiseksi, kun huomaa oman
työnjäljen. Toivoa voi saada siitä, että
uskoo itseensä. Myös musiikki rauhoittaa
mieltä. Jos oon vaikka huonolla tuulella,
niin musiikki auttaa.
Kai, 31
Joskus vaikeat elämänkokemukset
saattavat olla sillä hetkellä tosi vaikeita,
mutta myöhemmin voi nähdä, että Jumala
on kantanut niissä. Toivo on sellainen
turvaverkko – kokemus siitä, että Jumala
pitää huolta.
Anne, 46

Toivo.
Niin pieni sana, niin suuri voima.
Arjen ankkuri. Ikkuna kevätaamuun.
Kuin käsi, joka auttaa kynnyksen yli.
Välillä toivoa ei vain näe.
Silti se asuu täällä, kaiken keskellä.
Toivo on pääsiäisaamun lahja.
Kun valo tulvii Jeesuksen tyhjään hautaan,
toivo herää. Kuoleman jälkeen on elämää.
Pimeässäkin olemme Jumalan sylissä.
Valo voittaa, toivoa on.
Toivorikasta pääsiäistä juuri sinulle

Mikä sinulle tuo toivoa?
Kerro oma tarinasi. Jaetaan toivoa
toisillemme.

Päivi Linnoinen, Tapiolan seurakunnan kirkkoherra

#TäälläAsuuToivo

Ps. Toivoa on, että pääsemme viettämään
joulua peruskorjatussa Tapiolan kirkossa.

Sanna, Kai, Anne ja Marja valitsivat arjestaan sellaiset
paikat, joista he ammentavat toivoa. Katja Tähjä kuvasi
heidät helmikuussa 2021. Lyhyet videohaastattelut
www.espoonseurakunnat.f/paasiainen.

Tilaisuudet julkaistaan verkossa www.facebook.com/Tapiolanseurakunta, ellei
toisin mainita. Ne ovat katsottavissa myös mainitun ajankohdan jälkeen.
Virsun pääsiäisikkuna
Kuuntele pääsiäisen kertomuksia ja laula mukana.
Ikkunoissa QR-koodit
älypuhelimelle. Palmusunnuntaista toiseen Pääsiäispäivään 28.3–6.4
Pieni pääsiäisperhekirkko
su 28.3. klo 8 Siunauksen
sadetta/www.youtube.com
Palmusunnuntain messu
su 28.3. klo 10.15 suorana Otaniemen kappelista.
Ehtoollinen kappellilla klo
11–11.30 ja Virsussa klo
12–14.*
Hiljaisen viikon
iltapalvelukset
suorana Otaniemen kappelista ma, ti ja ke 29.3. klo 18.
Iltakirkko
ti 30.3. klo 18 Virsusta.

Nuorekas ja rento verkkokirkko KirahviTV/
www.youtube.com.
Perheiden pääsiäishartaus
to 1.4. klo 12 Siunauksen
sadetta/www.youtube.comLaulaa ja rukoile mukana.
Kiirastorstain messu
to 1.4. klo 13 Virsusta.
Ehtoollinen klo 14–16.*
Kiirastorstain messu
to 1.4. klo 18 Otaniemen
kappelista. Ehtoollinen klo
19–20.*

Arvo Pärtin urkuteos
Trivium sekä pitkäperjantain raamatunkohdat
ja rukoukset vuorottelevat
Jeesuksen kuolinhetken
musiikkihartaudessa. Laulu,
kvartetti Dominante-kuorosta; urut, Liisa Malkamäki
ja lukija Esa Malkamäki.
Pääsiäisyön messu
la 3.4. klo 22 suorana
Otaniemen kappelista.
Ehtoollinen klo 23–24.

Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus
pe 2.4. klo 10.15 suorana
Otaniemen kappelista.

Pääsiäispäivän messu
su 4.4. klo 10.15 suorana
Otaniemen kappelista.
Ehtoollinen kappellilla klo
11–11.30 ja Virsussa klo
12–14.*

Bach, Pärt ja pitkäperjantai
pe 2.4. klo 15 J.S.Bachin
Johannes-passion koraalit,

2. pääsiäispäivän messu
ma 5.4. klo 10.15 suorana
Otaniemen kappelista.

Kaiken pääsiäisen toiminnan löydät kootusti osoitteesta
www.espoonseurakunnat.f/paasiainen
Tapiolan seurakunta
KirahviTV
Siunauksen sadetta
Tapiola seurakunta
Tapiolan seurakunnan lapset ja perheet
tapiolansrk
paheksuvakirahvi
siunauksensadetta
kirkkoespoossa

4041
0660
Painotuote

Ehtoollinen kappellilla
klo 11–11.30 ja
Virsussa klo 12–14.*
Otaniemen kappeli,
Jämeräntaival 8
Virsu, Tapiontori 3 B
*Ehtoollisen jaossa voi olla
paikalla enintään 6 henkilöä
kerrallaan.
Pääsiäisradio –
puhetta etsijöille
www.kirkkojakaupunki.f/
paasiaisradio
Sivut avautuvat 26.3.
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