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

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
Leppävaaran seurakunta

Kaikki tapahtumat löytyvät verkkotilaisuuksina Leppävaaran seurakunnan
YouTubesta. Koronatilanteesta johtuen tilaisuuksiin osallistutaan vain etänä.
Pääsiäispolku
kaikenikäisille 28.3.–11.4.
Leppävaaran kirkon ja
Karakappelin ikkunoissa.
Tervetuloa kiertämään
pääsiäisikkunat silloin, kun
sinulle sopii. Pääsiäispolku
löytyy myös YouTube-kanavalta videona “Toivon
polulla”.
Ristin tiellä -toivekonsertti
su 28.3. klo 18 livelähetys
Leppävaaran kirkosta.
Rakkaimmat piinavirret ja
kärsimyskoraalit. Kanttorit
Outi Noponen, Kullervo
Latvanen, Pauliina Hyry
sekä Samuli Hyvärinen,
sellisti esittävät paastonajan
musiikkia annettujen toiveiden pohjalta.
Palmusunnuntain messu
su 28.3. klo 11 livelähetys
Leppävaaran kirkosta.
Palmunlehtiin peittyy maa,
laulu pulppuaa...

Suoratoistetun messun päätteeksi mahdollisuus yksityiseen ehtoolliseen seurakuntasalissa klo 12–13.
Valokirkko perheille
ma 29.3. klo 8 Minisiiven
YouTube. Videossa kerrotaan pääsiäisestä varjoteatterin keinoin. Mukana myös
pääsiäislauluja ja narsissirukous.
Hiljaisen viikon hartaudet
ma 29.3., ti 30.3. ja ke 31.3.
klo 18. Iltahartaudet toteutetaan audiohartauksina,
ilman kuvaa. Hartauksissa
kuljetaan musiikin ja raamatuntekstien matkassa kohti
ristiä.
Kiirastorstain ehtoollinen
to 1.4. klo 18 livelähetys
Leppävaaran kirkosta.
Suoratoistetun messun
päätteeksi on mahdollisuus
yksityiseen ehtoolliseen

Kaiken pääsiäisen toiminnan löydät kootusti osoitteesta
www.espoonseurakunnat.f/paasiainen
Leppävaaran seurakunta
minisiipi
Leppävaaran seurakunta
Leppävaaran seurakunnan lapset ja perheet
Leppävaaran seurakunta
nuortensiipi
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klo 19–20 Leppävaaran kirkolla, Karakappelilla
ja Perkkaan kappelilla.
Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus
pe 2.4. klo 11 livelähetys
Leppävaaran kirkosta.
J.S. Bachin passioaarioiden
sävelin. Vuokko Saariaho,
altto, Pauliina Hyry, urut.
Pääsiäisen verkkokirkko
la 3.4. klo 21 Leppävaarasta.
Tervetuloa pääsiäiskirkkoon
– Kristus nousi kuolleista!
Verkkokirkko pääsiäisyön
kynnyksellä. Mukana laulajia lauluyhtye Kuiskeesta.
Pääsiäispäivän messu
su 4.4. klo 11 livelähetys
Leppävaaran kirkosta.
Pääsiäisen valoa! Joona
Vallenius, viulu ja kitara,
Taneli Helminen, basso ja
Outi Noponen, piano.
Mahdollisuus yksityi-

seen ehtoolliseen
seurakuntasalissa klo
12–13.
Perheiden pääsiäiskirkko verkossa
ma 5.4. klo 11. Citykettu
pohtii pääsiäisen ihmettä.
Tule mukaan laulamaan,
ihmettelemään ja ota vaikka
tanssiaskel, jos siltä tuntuu.
Pääsiäinen on juhlan aikaa!
Pääsiäisradio –
puhetta etsijöille
www.kirkkojakaupunki.f/
paasiaisradio
Sivut avautuvat 26.3.
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