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Kirkkoneuvoston tervehdys

Perthin Suomi-kirkko on avoinna. Muistathan, että mikäli olet sairaana
(kurkkukipu, nuha, yskä tai kuume) tai ollut kontaktissa COVID-19:ta sairastavan
henkilön kanssa tai palannut alueelta missä COVID-19- infektioita esiintyy, sinun
tulee pysyä kotona.
Kirkolla on käytössä käsidesit, kyltit, ylimääräiset siivousrutiinit ja turvavälit sekä
osanottajalistat ja seuraamme tilannetta jatkuvasti.
Koronavirustilanne elää ja saatamme muuttaa tai peruuttaa tilaisuuksia tarpeen
mukaan. Seuraathan tilannetta nettisivuilta. Pastori Vainikan vierailut eivät
todennäköisesti tule toteutumaan tänä vuonna, mutta yritämme järjestää
joululounaan ja joululaulut mikäli tilanne sen sallii.
Mikäli tarvitset apua kaupassa käyntiin tai lääkkeiden hakuun otathan yhteyttä
kirkkoneuvostoon ja yritämme auttaa mahdollisuuksien mukaan. Soitetaan ja
pidetään yhteyttä toisiimme tässä vaikeassa tilanteessa!
Siunausta ja terveyttä kaikille,
Kirkkoneuvosto

Kirkon tapahtumia elo-syyskuu 2020

ELOKUU

SYYSKUU

La 1.8 klo 12 Kansallispukujen
tuuletuspäivä

La 5.9 klo 12 Lauantaipiiri

Tervetuloa käynnistämään toimintaa
uudelleen koronarajoitusten jälkeen.
Ohjelmassa kansallispukujen tuuletusta!
Tämä on mainio tilaisuus kaivaa kaapista
päälle se kansallispuku, kukkamekko,
Marimekon raitapaita tai muu
Suomi-henkinen varuste- kaikki käy!
Mukaan voi ottaa omat eväät ja
kahvirahan (koronavirustilanteen takia
emme laita yhteistä pöytää). Järjestämme
myös arpajaiset, Suomi-kauppa ja kirjasto
ovat auki. Tervetuloa!
La 8.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 22.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu

Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun
ja kahvin pariin kerran kuukaudessa.
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 5.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 19.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 26.9 klo 9-14 Kirppis
Tervetuloa ostoksille Suomi-kirkon
kirppikselle! Myynnissä mm. lasten ja
aikuisten vaatteita, leluja, kodintarvikkeita,
tauluja, kirjoja jne. Otamme vastaan
tavaralahjoituksia kaikkien tapahtumien
yhteydessä ennen kirpputoria (etenkin
lelut, kodintarvikkeet ja astiat ovat
toivottuja).

LOKAKUU
MARRASKUU
La 3.10 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun
ja kahvin pariin kerran kuukaudessa.
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 17.10 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 7.11 klo 11 Lauantaipiiri ja
siivoustalkoot
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun
ja kahvin pariin kerran kuukaudessa.
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tämän kerran
yhteydessä siivoamme kirkon tiloja
samalla. Tervetuloa!

La 31.10 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 14.11 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 28.11 klo 14-15.30 Suomi-koulu

Kirkkovuoden pyhiä Elo-Marraskuu 2020

4.10.2020

Mikkelinpäivä

24.10.2020

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

31.10.2020

Pyhäinpäivä

1.11.2020

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

15.11.2020

Valvomisen sunnuntai

22.11.2020

Tuomiosunnuntai

29.11.2020

1. adventtisunnuntai

Jumalan sanansaattajat - Mikkelinpäivä
400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi
pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan
valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin mikkelinpäivästä on tullut
kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan
sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon
mukaisesta elämästä. Mikkelinpäivää vietetään 29.9. tai, jos se on arkipäivä, seuraavana
sunnuntaina.

Pyhien yhteys - Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien
pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium sanctorum) ja
kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11.
(Commemoratio omnium fidelium defunctorum.) Siten
muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan
marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana
pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen
Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen
näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen
evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva

autuaaksijulistus. Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme
näkymättömästi liittyä.

Valvokaa! - Valvomisen sunnuntai
Valvomisen sunnuntai on kirkkovuoden viimeistä edellinen sunnuntai. Tämän sunnuntain
sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun odotusta. Väsymisen ja
välinpitämättömyyden vaara on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa,
ettei hän elä täällä pysyvästi. Kristityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä elämästä.
Valvominen ei kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä vaan turvallista luottamusta siihen,
että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti
kristityt odottavat ”uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee” (2. Piet. 3: 13).

Kristus, kaikkeuden Herra - Tuomiosunnuntai
Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Joissain kirkoissa puhutaan vain
viimeisestä sunnuntaista ilman lisämääreitä. Suomessa otettiin vuoden 1958 evankeliumikirjaan
Ruotsin esikuvan mukaisesti nimitys tuomiosunnuntai. Tästä päivästä käytetään myös nimitystä
Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Nämä kaksi erilaista aihetta muodostavat kuitenkin
kokonaisuuden: kirkkotaiteessakin Kristus viimeisen tuomion toteuttajana on kuvattu
maailmankaikkeuden valtiaaksi (Khristos Pantokrator). Päivän evankeliumitekstin mukaan
Kristus tulee aikojen lopulla ”kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu
kirkkautensa valtaistuimelle” (Matt. 25: 31). Näin kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy
samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa – tai lopussa ja
alussa – kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa
eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa
Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.

Kuninkaasi tulee nöyränä - 1. adventtisunnuntai
Uskonpuhdistuksen kirkoissa päivän päätekstinä on keskiajan perinteen mukaisesti kertomus
Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Jeesus ei tullut Jerusalemiin maallisten valtiaiden tavoin,
vaan nöyränä, aasilla ratsastaen. Näin hän liittyi Sakarjan kirjan profetiaan rauhan kuninkaan
tulemisesta. Tähän viittaa myös päivän nimitys nöyrtymisen adventti (adventus
humiliationis).Kirkkovuoden ensimmäinen sunnuntai julistaa, että Jumala ei ole kaukana meistä.

Hän lähestyy kansaansa antaakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hoosiannaa laulaen
tervehdimme Jeesusta Kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut
meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa.Päivän evankeliumit liittävät adventin ja joulun
palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyys tulee esille
alusta lähtien. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja
ylösnousemukseen.

Rukouksia korona- aikana
Rukous sairastumisen pelon keskellä
Taivaallinen Isä.
Tuon sinulle pelkoni ja huoleni.
Katselen uutisia ja kuuntelen oireitani.
Pelkään sairastuvani.
Olen huolissani myös läheisistäni ja haluaisin suojella heitä.
Mieleni on levoton ja rauhaton.
Epävarmuus vie yöuneni ja ruokahaluni.
Eristäytyneisyys tekee yksinäiseksi.
On vaikeaa nähdä asioita, jotka ovat hyvin.
Rukoilen sinulta turvaa ja rauhaa.
Pyydän sinulta lepoa yöhön ja voimia päiviin.
Anna minulle luottamusta siihen, että jokainen päiväni on sinun käsissäsi.
Rauhoita levotonta sydäntäni ja ajatuksiani.
Pidä minusta huolta
Aamen

Rukous ulkomailla olevien läheisten puolesta
Jumala,
ikävöin ulkomailla asuvia rakkaitani.
Ennen maiden väliset rajat olivat huomaamattomia,
ja fyysinen etäisyys kurottavissa,
mutta nyt välissämme on ylittämätön muuri.
En tiedä, koska pääsemme taas matkustamaan toistemme luo.
Haluaisin halata ja pitää kädestä.
Pikselöityvä kuva ja katkeileva ääni ovat vain laiha korvike
rakkaitteni läheisyydestä.
Varjele heitä, joita ikävöin ja joista kannan mielessäni jatkuvaa
huolta.
Levitä suojaavat siipesi heidän ympärilleen.
Lohduta minua, joka ikävöin ja huolehdin.
Anna rohkeutta ja luottamusta sinun huolenpitoosi.
Aamen

Seurakuntaviesti
Seurakuntaviesti toimitetaan kahdesti vuodessa postitse. Näet ajankohtaiset
tapahtumat myös nettisivuiltamme reaaliajassa.
Mikäli haluat sähköisen uutiskirjeen, voit liittyä sähköpostilistalle jättämällä sähköpostisi
kirkon
aulassa
olevaan
laatikkoon,
lähettää
sähköpostin osoitteeseen
suomikirkkoperth@gmail.com
tai
rekisteröidä
sähköpostisi
osoitteessa
https://tinyurl.com/suomiperth .
Jos haluat vastaanottaa seurakuntaviestin jatkossakin postitse kotiin, voimme
toimittaa viestin hintaan $10 / vuosi, joka kattaa kulut.
Maksun voi suorittaa kirkon pankkitille tai käteisellä kirkon tapahtumien yhteydessä
Suomi-kaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church ( Commonwealth Bank)
BSB: 066134
Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK20 SUKUNIMESI

Perthin Suomi-koulu 2020
RYHMÄT / CLASSES
SIILIT (alle kouluikäisten leikki- ja lauluryhmä/ under school aged children)

ORAVAT (1.luokkalaiset- 3.luokkalaiset/ from 1st grade to 3rd grade aged children)
KARHUT (≥ 4. luokkalaiset / 4th grade and older children up to 18 years)
AIKUISET (adults)

Kolmas lukukausi / Third term

Neljäs lukukausi / Fourth term

lauantai 25.7.2020 klo 14-15.30

lauantai 17.10.2020 klo 14-15.30

lauantai 8.8.2020 klo 14-15.30

lauantai 31.10.2020 klo 14-15.30

lauantai 22.8.2020 klo 14-15.30

lauantai 14.11.2020 klo 14-15.30

lauantai 5.9.2020 klo 14-15.30

lauantai 28.11.2020 klo 14-15.30

lauantai 19.9.2020 klo 14-15.30

lauantai 12.12.2020 klo 14-15.30
Suomi-koulun joulujuhla (Christmas party)

YHTEYSTIEDOT

Kirkkovaltuusto Church Council
Puheenjohtaja Riina Holopainen
Email: suomikirkkoperth@gmail.com
Puhelin: 0415 978 208
Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin. 08 9459 7425

Perthin Suomalainen Kirkko
30 Nicol Road, Parkwood WA 6147
Postiosoite│ Postal Address
PO BOX 47 Parkwood WA 6147

