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Helmikuu – Toukokuu 2019

HELMIKUU

MAALISKUU ( JATKUU..)

La 2.2 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

Su 24.3 klo 10.30 (huom. aika) Jumalanpalvelus ja
kirkkovaltuuston vuosikokous
Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja kirkkokahveille.
Mukaan voi ottaa kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Seurakunnan vuosikokous alkaa heti
kahvien jälkeen. Uudet jäsenet ovat erittäin
tervetulleita!

La 9.2 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 23.2 klo 12-14 Rippikoulu
La 23.2 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Su 24.2 klo 10.30 (huom. aika)
Jumalanpalvelus
Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja
laskiaista juhlimaan heti
jumalanpalveluksen jälkeen.

HUHTIKUU
La 6.4 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin
pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä
kahvin kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 6.4 klo 14-15.30 Suomi-koulu

Su 24.2 klo 12 Laskiainen
Tervetuloa juhlimaan laskiaista helteen
keskellä ja tapaamaan muita Perthin
suomalaisia! Tarjolla hernekeittoa ja
pannukakkua hintaan $10/ aikuinen ja $5/
lapsi.

TOUKOKUU

MAALISKUU

La 4.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 4.5 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin
pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä
kahvin kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!

La 18.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 2.3 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
La 9.3 klo 12-14 Rippikoulu
La 9.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Su 17.3 klo 10.30 (huom. aika)
Jumalanpalvelus ja konfirmaatiojuhla
Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja
rippikoulun konfirmaatiojuhlaan.
Mukaan voi ottaa kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan.
La 23.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu

Kirkkovuosikalenteri helmikuusta toukokuun loppuun 2019
03.02.2019
10.02.2019
17.02.2019
24.02.2019
03.03.2019
06.03.2019
10.03.2019
17.03.2019
24.03.2019
31.03.2019
07.04.2019
14.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
21.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
28.04.2019
05.05.2019
12.05.2019
19.05.2019
26.05.2019
30.05.2019

Kynttilänpäivä
5. sunnuntai loppiaisesta
3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesima)
2. sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima)
Laskiaissunnuntai (Esto mihi)
Tuhkakeskiviikko
1. paastonajan sunnuntai (Invocavit)
2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere)
Marian ilmestyspäivä
4. paastonajan sunnuntai (Laetare)
5. paastonajan sunnuntai (Judica)
Palmusunnuntai
Hiljaisen viikon maanantai
Hiljaisen viikon tiistai
Hiljaisen viikon keskiviikko
Kiirastorstai
Pitkäperjantai
Jeesuksen kuolinhetki
Pitkäperjantain ilta
Hiljainen lauantai
Pääsiäisyö
Pääsiäispäivä
2. pääsiäispäivä
Pääsiäisen jälkeinen tiistai
Pääsiäisen jälkeinen keskiviikko
Pääsiäisen jälkeinen torstai
Pääsiäisen jälkeinen perjantai
Pääsiäisen jälkeinen lauantai
1. sunnuntai pääsiäisestä (Quasimodogeniti)
2. sunnuntai pääsiäisestä (Misericordia Domini)
3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate)
4. sunnuntai pääsiäisestä (Cantate)
5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai, Rogate)
Helatorstai

Palmujen vierailu saapuu päätökseen
Lämmin halaus ja suuri kiitos kirkkoneuvoston puolesta Pastori Harri Palmulle ja Sadulle,
jotka ovat olleet Suomesta asti palvelemassa Perthin seurakuntaa!
Olemme saaneet ilon tutustua Harriin ja Satuun monien
tilaisuuksien yhteydessä. Olemme pitäneet ylimääräisiä
hartauksia, rippikoulun ensi kertaa pitkään aikaan,
monia jumalanpalveluksia, mukaanlukien joulupäivän
jumalanpalveluksen, johon paikalle saapuikin yli
kolmekymmentäviisi seurakuntalaista! Kasteitakin on
riittänyt pastorille kotikäyntien lomassa. Harri ja Satu
ovat heittäytyneet innokkaasti mukaan ihan kaikkeen ja
auttaneet mm. joululounaan kattamisessa, koristelussa,
tehneet lihapullia ja pessyt ikkunoita. Kirkollahan
hommia riitää. Eikä sovi unohtaa kuinka Harri hyppäsi
heti kysyttäessä joulupukin saappaisiin kun Perthin
Suomi-koululla oli tarve!
Vierailu on elävöittänyt seurakuntaa ja saanut monia
seurakuntalaisia osallistumaan useampiin tapahtumiin
sekä kirkkorakennuksen kunnostukseen ja
kirjastotalkoisiin. Nuoriakin on nähty paljon kirkossa
rippikoulun puitteissa. Rippikoulu olikin seurakuntalaisten ehdoton ykköstoive vierailun
ajalle ja rippikouluun on osallistunut 12 nuorta tyttöä ja poikaa. Konfirmaatiotilaisuus on
vielä edessä maaliskuussa.
Vielä on muutama kuukausi aikaa nauttia Harrin ja Sadun seurasta Perthissä. Kotimatkalle
he lähtevät maaliskuun lopulla. Tervetuloa jumalanpalveluksiin!
Kirkkoneuvoston vuosikokous sunnuntaina 24.3
Kirkkoneuvoston vuosikokous järjestetään heti klo
10.30 alkavan Jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien
perään. Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita
mukaan neuvostoon päättämään kirkon asioista ja
järjestämään tapahtumia! Kaikkia tarvitaan!
Suomi-kauppa ja kirjasto
Suomi-kaupassa on paljon uutta tavaraa mm. suomalaista karkkia, Xylitol- purkkaa, Sisu
askeja, konvehtirasioita ja Herra Hakkarainen pastilleja. Kauppa on auki aina tilaisuuksien
yhteydessä.
Kirjastoa on siivottu ja tuplakirjoja on poistettu hyllyistä. Kirkon aulassa on poistokirjoja joita
voi ottaa vapaasti. Kiitos kaikille jotka ottivat osaa kirjastotalkoisiin!

Kiirastorstaina alkaa tihentyä draama, joka huipentuu pääsiäisaamuun
Sitä, mitä Jeesus teki, ei tehdä ihmislihaksilla, muistuttaa teologi Pauli Annala.
Joukko miehiä on kokoontunut jäähyväisaterialle. Se, joka on järjestänyt illallisen, on
lähdössä kauas pois, palaamassa isänsä luo.
Hän vakuuttelee ystävilleen, että yhteys ei katkea, vaikka nämä eivät häntä pian enää
näekään, ja kehottaa heitä rakastamaan toinen toisiaan. Myöhemmin he tapaisivat taas.
Ystävyys vahvistetaan murtamalla yhdessä leipää ja nauttimalla maljat.
Tuon illan jälkeen aterialle on kokoonnuttu vuosisadasta toiseen, nytkin taas kiirastorstaina.
Ruokaseurueeseen kuuluu milloin ketäkin, mutta poislähtenyt on läsnä jokaisella aterialla
omalla tavallaan, sen leivässä ja viinissä.
Torstai-illan pimetessä tunnelma synkkenee. Yksi vieraista livahtaa pois kesken kaiken.
Aterian jälkeen illan isäntä lähtee läheisimpien ystäviensä kanssa ulos. Hän tietää, että
hänellä on edessään raskas ja tuskallinen tehtävä, ja rukoilee voimia.
Kertomusta ei voi lopettaa siihen, että sen päähenkilö vangitaan ja häntä kidutetaan. Ei se
pääty siihenkään, että hänet teloitetaan. Ei edes siihen, että hänet haudataan.
– Ei Jeesuksen elämästä voi ottaa jotakin siivua ja tarkastella vain sitä. Se on kokonaisuus,
sanoo teologian tohtori Pauli Annala.
Siksi tätä juttuakaan ei voi tehdä niin, että puhuttaisiin vain kiirastorstaista ja
pitkäperjantaista, Jeesuksen jäähyväisistä ja kuolemasta. Annala muistuttaa, että
kristinuskossa ei ole kyse verestä, hiestä ja kyyneleistä.
– Kärsimys on kyllä yksi osa Jeesuksen elämää. Kun Jumala tulee ihmiseksi, asettuu ihmisen
osaan ja omaksuu inhimillisen elämän kaikki ulottuvuudet, hän asettuu kärsimykselle
alttiiksi. Ihmisen osaan kuuluvat ajallisuus, katoavaisuus ja ristiriitaisuus. Ja kuolemanpelko.
Niin kuin ajoittain kuka tahansa meistä, myös Jeesus tuntee jääneensä yksin, Jumalankin
hylkäämäksi.
– Voit tunnistaa kaikki ne tuskaisat kohdat, esimerkiksi rukouskamppailun Getsemanessa,
koska ihmisenä hän kävi samoja taisteluita kuin sinäkin, Annala sanoo.
Rakkaus ulottuu kuoleman rajan yli
Mutta nyt itku seis. Kärsimystä ei saa paisutella. Annala sanoo, että Jeesuksen kärsimyksessä
rypeminen edustaa yksipuolista ja kavennettua kristinuskon tulkintaa. Jeesus ei tullut
ihmiseksi ja kärsimään ilman syytä – eikä pelkästään osoittaakseen meille myötätuntoa ja
solidaarisuutta.
– Jumala halusi näyttää Pojassaan, mikä on ihmiselämän perimmäinen päämäärä. Se on
paluu Isän luo rakkaudessa. Jeesus tuli ihmiseksi voittaakseen kuoleman, opettaakseen
meitä rakastamaan sellaisella rakkaudella, joka ulottuu kuoleman rajan yli.

Annala muistuttaa, että vaikka Jeesus oli ihminen, hän ei ollut kuka tahansa. Sitä, minkä hän
teki, ei tehdä ihmislihaksilla. Ei sellaiseen pysty kukaan muu.
– Vain Jumalan Poika voi voittaa kuoleman. Se taistelu, jonka hän käy, on lahja meille ja me
otamme sen uskossa vastaan. Vain Jumalan Poika kykenee olemaan kuuliainen
ristinkuolemaan asti. Emme me voi samastua siihen, mitä Jumalan Poika tekee. Se on
pelastuksen mysteeri, jota meidän pitää vain mykkänä seurata.
Pääsiäinen pitää kokea kokonaan
Jeesuksen kuoltua maailma hiljenee äkisti. Kun hänet on haudattu, kukaan ei tunnu
tietävän, mitä tapahtuu. Odotellaan.
– Hiljaisena lauantaina, kun Jumalan Sana lepää
kuolleena haudassa, kirkolla ei ole mitään
sanottavaa. Evankeliumeissa ei kerrota
lauantaista mitään, Annala muistuttaa.
– Jumalan Pojan kuolema synnyttää
kokemuksellisen kuilun. Pystytkö todella
eläytymään siihen tosiasiaan, että Jeesus on
kuollut? Miten kestät sen? Mielessäsi rakennat
sillan pitkäperjantaista sunnuntaiaamuun,
jolloin Isä herättää Poikansa kuolleista. Syvä
uskonnollinen kokemus ja riemu valtaa meidät,
kun tajuamme, että Jumala on suurempi kuin
kaikki tämän maailman mittakaavat. Mutta ellet
ole kokenut sitä edeltävää järkyttävää yksinoloa
ja toivottomuutta, riemu jää vajaaksi.
Sama pätee Annalan mukaan myös toisin päin.
Jos menee kirkkoon vain kiirastorstaina osallistuakseen Jeesuksen viimeiselle aterialle tai
pitkäperjantaina murehtimaan ristin juurella, todellinen juhla jää kokematta.
– Se on vähän sama kuin lähtisi teatterista ennen viimeistä näytöstä. Tai jos äiti olisi
synnytystuskissa, mutta lapsi ei syntyisi ikinä. Pääsiäisen draama on kokonaisuus. Se täytyy
elää läpi, että pääsee osalliseksi ylösnousemuksen valosta ja riemusta, Annala sanoo.
Lauantain jälkeen valkenee aamu, jolloin kaikki on toisin.
– Itselläni pääsiäiseen liittyy vahva aistikokemus. On rauhallinen, kirkas kevätaamu,
muutama aste lämmintä. Maa tuoksuu. Mieli on lohdullinen. Jeesus elää.
Lähde: www.kirkkojakaupunki.fi Kirjoittanut: Kaisa Halonen Julkaistu: 13.4.2017

Optinan isien rukous sielunrauhaksi
Herra, suo minun rauhallisin mielin kohdata kaikki, mitä päivä tuo tullessaan. Suo minun
varauksetta antautua sinun tahtoosi. Opasta ja tue minua kaikessa, päivän jokaisena
hetkenä.
Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia tahansa, opeta minua ottamaan ne vastaan tyynin
sydämin ja järkkymättömän varmana, että kaikessa tapahtuu sinun pyhä tahtosi.
Kaikessa, mitä sanon ja teen, johdata ajatuksiani ja tunteitani. Ennalta aavistamattomissa
tilanteissa auta minua muistamaan, että kaikki on sinun lähettämääsi.
Opeta minua olemaan suora ja rehellinen perheenjäseniäni kohtaan, etten saattaisi ketään
levottomaksi enkä aiheuttaisi kenellekään mielipahaa.
Herra, anna minulle voimaa kantaa tänään uupumukseni, anna voimaa kohdata päivän
jokainen tapahtuma. Ohjaa tahtoani ja opeta minua rukoilemaan, uskomaan, toivomaan,
antamaan anteeksi ja rakastamaan. Aamen.
Tule Pyhä Henki
Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.
Tule, köyhäin apu,
tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.
Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.
Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on,etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta,
anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Aamen.
(Missale Aboense)

Perthin Suomi-koulu 2019
RYHMÄT / CLASSES
SIILIT (alle kouluikäisten leikki- ja lauluryhmä/ under school aged children)
ORAVAT (kindy- 2.luokkalaiset/ from kindy to 2nd grade)
KARHUT (≥ 3. luokkalaiset / 3rd grade and older children up to 18 years)
AIKUISET (adults)
LUKUKAUSIMAKSUT LAPSILLE / FEES FOR CHILDREN
$ 25 / lukukausi (term) / yhden lapsen perhe (one child)
$ 40 / lukukausi (term) / kahden tai useamman lapsen perhe (two or more children)
$ 90 / vuosi (year) / yhden lapsen perhe (one child)
$140 / vuosi (year) / kahden tai useamman lapsen perhe (two or more children)
AIKUISTEN MAKSUT / FEES FOR ADULTS
$50 / lukukausi (term)TAI / OR $150 / vuosi ( year)
Ensimmäinen lukukausi / First term
lauantai 9.2.2019 klo 14-15.30
lauantai 23.2.2019 klo 14-15.30
lauantai 9.3.2019 klo 14-15.30
lauantai 23.3.2019 klo 14-15.30
lauantai 6.4.2019 klo 14-15.30

Kolmas lukukausi / Third term
lauantai 27.7.2019 klo 14-15.30
lauantai 10.8.2019 klo 14-15.30
lauantai 24.8.2019 klo 14-15.30
lauantai 7.9.2019 klo 14-15.30
lauantai 21.9.2019 klo 14-15.30

Toinen lukukausi / Second term
lauantai 4.5.2019 klo 14-15.30
lauantai 18.5.2019 klo 14-15.30
lauantai 8.6.2019 klo 14-15.30
lauantai 22.6.2019 klo 14-15.30

Neljäs lukukausi / Fourth term
lauantai 19.10.2019 klo 14-15.30
lauantai 2.11.2019 klo 14-15.30
lauantai 16.11.2019 klo 14-15.30
lauantai 30.11.2019 klo 14-15.30
lauantai 14.12.2019 klo 14-15.30

YHTEYSTIEDOT
Perthin Suomalainen kirkko
30 Nicol road, Parkwood WA 6147
Postiosoite │ Postal address
PO BOX 47
Parkwood WA 6147

Kirkkovaltuusto│Church council
Puheenjohtaja
Riina Holopainen
E-mail:suomikirkkoperth@gmail.com
Puhelin: 0415 978 208
Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin: 08 9459 7425

