Pääsiäistervehdys 2022

Kirkkoherra vietti vuonna 2021 korona-ajan paastoa
kirjoittamalla jokaiselle paastoajan päivälle mietelmän.
Tätä tervehdystä koristaa mietelmien kimara.
Mietin sisäisen ja ulkoisen keskinäistä yhteyttä;
tomun ja hengen sidosta. Ilman toisiaan tomu ja henki ovat kuin tyhjiö, jossa
mikään ei synnytä kitkaa. Elämä on tomun ja hengen kitkaa.
Kun ne erkanevat toisistaan, kitkan kipinöinti lakkaa.
Pöly menee myötätuulen mukana ja henki katoa jonnekin suureen
tuntemattomuuteen. Mitä olisi Jumala ilman lihaksi syntynyttä Poikaa ja lihaan
lähetettyä Pyhää Henkeä? Luulen: kaukainen Koskemattomuus. Jumala loi
kitkan, joka kipinöi elämän valoa.

Tervetuloa tekemään yhdessä matkaa pääsiäiseen!
Torstaina 7.4. klo 17.30 Kynttiläilta kirkossa
Matkaamme pääsiäistä kohti palmusunnuntain tunnelmissa. Ajatuksia
palmusunnuntaista ja pajunoksien koristelua. Nautimme myös iltateetä ja
klo 18.30 vietämme ehtoollishetkeä. Kynttiläiltaan voit tulla myös nauttimaan
yhteisestä ajasta vaikka oman käsityön kanssa.
Illat ovat kaikenikäisille, lapsille oman aikuisen seurassa.

Su 10.4. klo 10 Palmusunnuntain jumalanpalvelus
Hoosianna! Palmusunnuntaina lähdemme
seuraamaan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita.
Palmusunnuntain jumalanpalvelus aloittaa hiljaisen viikon.
Mukaan pääset myös YouTubessa: Kirkko Pukkila.

Kultainen kuori on kaunis. Tuleekin olla.
Vielä kauniimpi on se kokonaisuus, kun kultainen kuori
saa hoidettavakseen ja tarjoiltavakseen elämän leipää.
Ilman toiselle tarjottavaa kultakin on vain tomua.

Malkamaanantai 11.4.
klo 18 Rukoushetki kirkossa ja Youtubessa
Tikkutiistai 12.4.
klo 13 Hiljaisen viikon hartaus Saimasalissa
klo 18 Rukoushetki kirkossa ja Youtubessa
Kellokeskiviikko 13.4.
klo 18 Hiljaisen viikon rukoushetki kirkossa ja Youtubessa
Kiirastorstai 14.4.
klo 13 Virsikerho pappilassa
klo 18 Kiirastorstain messu kirkossa ja Youtubessa
Pitkäperjantai 15.4.
klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus kirkossa ja Youtubessa
Pääsiäissunnuntai 17.4.
klo 10 Pääsiäisaamun messu kirkossa ja Youtubessa
2. Pääsiäispäivä 18.4.
klo 12 Jumalanpalvelus Juornaankylän rukoushuoneella

Sisimmän tarkkailu on uskaliasta, mutta se paljastaa
olennaisen. Kaikki on armoa. Siis sitä, että on toisen varassa.
Niin Jumala on tahtonut elämän perusluonteeksi – ainakin
ihmisen selviämisen näkökulmasta.

Pääsiäinen jatkua saa!
Torstaina 28.4. klo 13 Maailma on kaunis
- toiveikkaiden iltapäivä pappilassa
Lauluja, mietteitä elämästä, kahvia ja bingoa!

Lisää tapahtumia nettisivuillamme!
Olet lämpimästi tervetullut!
Mietin värejä ja elämän rikkaita sävyjä.
Luomisen ensimmäinen teko oli valo.
Ilman valoa oli autius ja tyhjyys.
Valo täytti autiuden ja tyhjyyden värikylläisellä elämällä.
Kaikki alkaa siitä, että valo valaisee kohteensa.
Ilman valon ihmeellistä vaikutusta
on vain autius ja tyhjyys. Niin on myös ihmisen sisin.
Sielu.
Ilman armon valoa ihminen on sieluton autiomaa.
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Löydät meidät myös somesta:
YouTube: KIRKKO PUKKILA
Facebook: Pukkilan seurakunta
Instagram: Pukkilanseurakunta

