Joulunaika
Harjavallan
seurakunnassa

Joulun ajan jumalanpalvelukset
Kaikkien autuuksien kirkossa
su 28.11. klo 10 1. adventtisunnuntai - messu
’Kuninkaasi tulee nöyränä’
su 5.12. klo 10

2. adventtisunnuntai - messu
’Kuninkaasi tulee kunniassa’
Messun jälkeen koko seurakunnan puurojuhla
seurakuntatalolla

ma 6.12. klo 10

Itsenäisyyspäivä - sanajumalanpalvelus
’Kiitos isänmaasta’
Seppeleen lasku sankarihaudoille
jumalanpalveluksen jälkeen.

su 12.12. klo 10 3. adventtisunnuntai - messu
’Tehkää tie kuninkaalle’
su 19.12. klo 10 4. adventtisunnuntai – messu
’Herran syntymä on lähellä’
pe 24.12. klo 14 Perheiden jouluhartaus
’Lupaukset täyttyvät’
klo 16 Jouluaaton hartaus
klo 22 Jouluyön messu
’Teille on syntynyt Vapahtaja’
la 25.12. klo 10

Jouluaamu - sanajumalanpalvelus
’Sana tuli lihaksi’

su 26.12. klo 10 Tapaninpäivä – messu
’Kristuksen todistajat’
ti 28.12. klo 18

Enkelikirkko – Viattomien lasten päivä

2022
la 1.1.

klo 10

Uudenvuodenpäivä – messu
’Jeesuksen nimessä

su 2.1.

klo 10

Sanajumalanpalvelus
’Herran huoneessa’

to 6.1.

klo 10

Kauneimmat joululaulut – messu
’Kristus maailman valo’

Adventin ja joulun ajan musiikkia Harjavallan kirkossa
ti 30.11. klo 19

Lumivalkeaa joulukonsertti
Tangokuningatar Jaana Lammi, Pasi Flodström,
säestys Juha Puustinen. Vapaa pääsy, ohjelma 15€

su 5.12. klo 18

Valkeaa joulua – konsertti
Konsertissa esiintyvät Karoliina McCloud, Robert
McCloud, Emma Solina Laurila ja Pia Hautala.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€

ke 8.12. klo 18

Kaupungin joulukonsertti
Konsertissa esiintyvät Harjavallan eri musiikkiryhmät.
Vapaa pääsy.

su 12.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut
klo 18 Kauneimmat joululaulut
ke 15.12. klo 19 Porin Laulajien joulukonsertti
Hanna Salminen, kuoronjohto, Juhani Romppanen,
urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10€
ti 21.12. klo 18

Hyvä Tuomas joulun tuopi- konsertti
Konsertissa esiintyvät Leena Kivi ja Saara Kukko.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Muita joulunajan tapahtumia
pe 26.11. klo 17-

Joulumyyjäiset seurakuntatalolla

Kynttiläkirkko kehitysvammaisille ja heidän
läheisilleen, mukana Riikka-pappi
Kirkkohetken jälkeen puuro- ja kahvitarjoilu
seurakuntatalolla.
pe 17.12. klo 18
Hiirijärven kynttiläkirkko
Hanna ja Lauri Lehtisen pihalla os. Niitynrinnantie 16.
Mukana Hiirijärven Martat ja Kyläyhdistys,
seurakunnasta pastori Aija ja kanttori Pasi.
Kahvitarjoilu
su 28.11. klo 15-17 Lapsiperheiden tonttupaja
Tule mukaan koko perheen voimin puuhastelemaan
jouluista tonttupuuhaa sekä ratkaisemaan mihin on
kadonnut tonttujen salainen aarre!
Tonttupajaan on ennakkoilmoittautuminen 24.11.
mennessä lastenohjaaja Tiina Tasmalle /
tiina.tasma@evl.fi tai 044 735 6768
to 2.12.

klo 18

On se Sinullekin annettu tehtävä jouluna ja joulun jälkeen:
iloksi Sinutkin on tarkoitettu
iloa viemään, valoa pimeään hymyä, hyvää sanaa.
Kukaan ei niin köyhä ettei jaettavaksi ystävällisyyden lahjaa
kukaan ei niin rikas ettei sitä tarvitsisi.
Ilo annettu jaettavaksi valo vietäväksi eteenpäin.
Hyvää Joulua ihmiset –
Iloa, Valoa, Rauhaa.
– Maaria Leinonen –

