Pukkilan seurakunta toivottaa sinulle
siunattua Pääsiäistä!
”murhe väistyi, ilo voitti
—pääsiäisen aamu koitti!”
Kysy rohkeasti apua —
me autamme sinua löytämään tien mukaan tilaisuuksiin.
Uusimmat tiedotteet tullaan lisäämään www.pukkilanseurakunta.fi

Mikäli sinä tarvitset apua tai tukea muuhunkin nyt
koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana,
ole rohkeasti yhteydessä seurakuntaan.
Voimme tarjota apua monilla tavoin,
vaikka fyysisiä tapaamisia vältetään.
Tilaa kuukausittaiset tapahtumauutisemme
sähköpostiin! Ole yhteydessä tiedottajaan.

täältä meidät tavoittaa:
YouTube: Kirkko Pukkila
Instagram: pukkilanseurakunta Facebook: Pukkilan seurakunta

kirkkoHerranvirasto, veteraanitie 2
avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12,
puh 040 752 2882
Kirkkoherra Hannu Tiainen 040 503 7298
Diakoni Hanne Matikainen 040 849 1209
Kanttori Pekka Itkonen 040 753 1793
Lastenohjaaja, tiedottaja Noora Kalpio 040 840 4655
Suntio, siivooja Maarit Fabritius 040 554 4659
Talouspäällikkö Arina Ershova 040 026 3744
pukkilan.seurakunta@evl.fi etunimi.sukunimi@evl.fi
www.pukkilanseurakunta.fi

Pukkilan seurakunnan
Pääsiäistervehdys

tilaisuudet Youtubessa: kirkko Pukkila

Graalin maljako?
Taru Graalin maljasta voi olla monelle tuttu
elokuvien ja kirjallisuuden kautta. Maljan on
ajateltu olevan astia, josta Jeesus viimeisellä
aterialla tarjoili viinin opetuslapsilleen.
Sittemmin malja tarun mukaan päätyi Joosef
Arimatialaiselle, joka otti maljaan talteen
verta ristiinnaulitun Jeesuksen haavoista.
Siis vielä kerran: Graalin malja on taru.

Palmusunnuntai

klo 10 Perhekirkko

Malkamaanantai

klo 11.30 koululaisten pääsiäiskirkko
klo 18 Hiljaisen viikon hartaus

Tikkutiistai

klo 18 Hiljaisen viikon urkumusiikki,
Brayan Jääskeläinen

Kellokeskiviikko

klo 10-11.30 Kirkko avoinna,
mahdollisuus ehtoolliseen

Sen sijaan Pukkilan kirkon ehtoolliskalkki
on ollut totta. Vuodesta 1664 lähtien, siis
358 vuotta se on palvellut kristillistä ehtoollisen viettoa.

klo 18 Hiljaisen viikon hartaus

Ehtoollinen on mysteeri, mutta ei taru. Jeesus sanoi ehtoollisesta:
Tehkää se minun muistokseni. Mihin tuo muisto vie viettäjänsä?
Graalin maljan kerrotaan olleen ihmeitä tekevä; malja oli siis
yliluonnollinen, vapautti omistajansa pois arjen vaivoista.
Ehtoollisen muisto on toisenlainen; karun inhimillinen.
Viimeisen aterian jälkeen muistettava vangittiin, tuomittiin,
teloitettiin; Jeesus laskeutui alas tuonelaan.
Jumalan Pojan muisto on maan koloon isketty risti.
Jumala – olkoonkin Kaikkivaltias ja ikuinen – ollakseen sovituksen ja
pelastuksen lähde meni alemmas kaikkia; paalutti itsensä Golgatan
maaperään. Oli kaukana Graalin yliluonnollisesta irtaantumisen
ihmeestä.
Ehtoollisen viettäjä ottaa huulilleen maljan, jossa ei ole mitään
yliluonnollista, jalat maasta irtaannuttavaa. Maljasta jaetaan Kristus,
joka ruokkii inhimillisen rajoissa kulkevaa. Maljan aineet ovat viini ja
leipä. Niissä Kristus on läsnä, luomakunnan antimissa.
Ehtoollismaljasta jaetaan Kristus, jonka rakkaus on kuolemaa
väkevämpi. Ei ihme – ja kuitenkin suuri ihme. Tomutanelia tässä
talutetaan taivaan juhlaan.
Kirkkoherra

Kiirastorstai

klo 18 Messu ”otsan hiki toisen hyväksi”

Pitkäperjantai

klo 15 Jeesuksen kuolinhetken palvelus
”kehon kipu toisen vuoksi”

Hiljainen lauantai
Pääsiäissunnuntai

klo 10 Jumalanpalvelus — elämä voitti!
klo 11-13 Pääsiäismunien etsintää!
Kirkonmenojen päätteeksi ohjeita.
Ohjeet tulevat myös Facebookiin ja Instagramiin.

teHdään YHdessä PääsiäisPuu!
Tee oma sään kestävä pääsiäiskoriste
(esim. hamahelmistä tai päällystä paperinen kontaktimuovilla) ja
tuo se pappilan pihan omenapuuhun hiljaisella viikolla.
Koristeen voi hakea takaisin 11.4. sen jälkeen koristeet
kerätään seurakunnan työntekijöiden toimesta.

tulostettavia PääsiäisPuuHia
25.3. alkaen www.pukkilanseurakunta.fi
—> tule mukaan -> lapsille ja lapsiperheille.

