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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 itse huomaa oman
työnjäljen. Toivoa voi saada siitä, että
uskoo itseensä. Myös musiikki rauhoittaa
mieltä. Jos oon vaikka huonolla tuulella,
niin musiikki auttaa.
Kai, 31
Toivo on sellainen turvaverkko, kokemus
siitä, että Jumala pitää huolta. Joskus
vaikeat elämänkokemukset saattavat
olla sillä hetkellä tosi vaikeita, mutta
myöhemmin voi nähdä, että Jumala on
kantanut niissä.
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
Espoonlahden seurakunta

Messut, hartaudet ja musiikkitilaisuudet julkaistaan Espoonlahden seurakunnan
Facebook-sivulla ja ne ovat katsottavissa myös mainitun ajankohdan jälkeen.
Ehtoollinen jaetaan kirkossa su klo 12–14 ja kiirastorstaina klo 19–21 vartin välein
5 hengen ryhmissä. Ei ennakkoilmoittautumista.
Pääsiäispolut ulkosalla
Tarjolla omatoimisia tehtäviä, Raamatun kertomuksia
ja Seppo.io-sovelluksesta
koodilla lisämateriaalia.
Pääsiäispolku Espoonlahden
kirkon (koodi 4CGDCC),
Kaskikappelin (koodi
CD5756) ja Soukan kappelin
(koodi A617G8) ikkunoissa
22.3.–8.4. Kaskikappelin
Seppo-koodilla voi osallistua
myös etänä.
Vietä pieni pyhiinvaellus
hiljaisen viikon tapahtumien äärellä. Noin 5 km
Reitti kulkee Espoonlahden
kirkolta Tyrskyvuoren kallioille, Laurinlahden rantaan
ja takaisin kirkolle. Materiaalit löytyvät Citynomadista
(28.3.), jota voi käyttää
sovelluksena tai selaimella
älypuhelimella. Materiaalit

saatavana myös paperiversiona Espoonlahden kirkon
aulasta tai postilaatikosta,
joka on rakennuksen seinässä parkkipaikan puoleisen
sisäänkäynnin läheisyydessä.
Tutustu pääsiäisen
sanomaan Espoonlahden kirkossa on hiljaisen
viikon tapahtumiin liittyvät
virikealttarit 30.4. saakka
itsenäiseen hiljentymiseen.
Palmusunnuntai
Messu su 28.3. klo 11.
Kamarikuoro Navichoruksen kvartetti. Ehtoollinen
kirkossa klo 12–14 vartin
välein.
Hiljaisen viikon musiikkia
Linn Järvi, piano, ma 29.3.
klo 18.
Helena Yli-Jaskari, urut,
ti 30.3. klo 18.

Kiirastorstai
Messu to 1.4. klo 18. Elja
Puukko ja Espoon barokin
musiikkiryhmä: Bachin
kantaatti BWV56 ”Ich will
den Kreuzstab gerne tragen”.
Ehtoollinen kirkossa
klo 19–21 vartin välein.
Pitkäperjantai
Jumalanpalvelus pe 2.4.
klo 11.
Jeesuksen kuolinhetken
musiikillinen hartaus pe
2.4. klo 15. Musiikki Laura
Vihreäpuu, cembalo ja Anna
Pohjola, viulu.
Pääsiäisyö
Messu la 3.4. klo 23.
Pääsiäispäivä
Messu su 4.4. klo 11.
Ehtoollinen kirkossa klo
12–14 vartin välein.

2. pääsiäispäivä
Gospelmessu ma 5.4.
klo 11.
Musiikkia
Heli Ojalan sävellyskonsertti ke 7.4. klo 18.30.
Espoonlahden kirkko,
Kipparinkatu 8
Kaskikappeli, Kaskipiha 5
Soukan kappeli,
Soukankuja 3
Kirkko on avoinna
ma-to klo 8–21, pe 7–16,
la toiminnan mukaan ja su
10–15.
Seurakuntatoimisto
puhelinpalvelu arkisin klo
9–12 p. 09 8050 6000.

Kaiken pääsiäisen toiminnan löydät koot usti osoitteesta www.espoonseurakunnat.f/paasiainen
Pääsiäisradio – puhetta etsijöille www.kirkkojakaupunki.f/paasiaisradio. Sivut avautuvat 26.3.
Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden seurakunnan lapset ja perheet
sodesta
enkelinsuojassa
diakoniaespoonlahti
kirkkoespoossa
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