JOULUN AIKA
2019

Joulutervehdys 2019
Miksi vietämme joulua?
Olemme siirtyneet jouluaikaan. Yhä useammin tulen tietoiseksi siitä, että
joulun viettämisen peruste on jäänyt hämärän peittoon. Lähestyessämme
tuota juhlaa, on tärkeää tuoda uudestaan esille, mistä juhlassa on kysymys.
Vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa. Mutta tämä lause tarvitsee hieman
lisävalaisua. Viime kädessä kysymys on siitä, että Jumala huomaa ihmisen
särkyneisyyden ja haluaa auttaa meitä. Me emme elä haavemaailmassa vaan
todellisessa maailmassa, missä on kärsimystä, sairautta, heikkoutta, syntiä ja
pahuutta. Me elämme maailmassa, jossa ongelmat ovat voimiamme
suurempia. Paljon olemme tieteen ja tekniikan kehittyessä saaneet asioita
parannettua. Sairauksia pystytään ehkäisemään ja parantamaan sekä
lapsikuolleisuutta vähentämään. Mutta pahuuteemme ja itsekkyyteemme
emme juuri ole saaneet muutosta. Ei hiilijalanjälkemme vaan ennen kaikkea
syntijalanjälkemme on liian suuri emmekä kykene sitä muuksi muuttamaan.

Rakkaudesta luotujaan kohtaan Jumala syntyi ihmiseksi maan päälle
ensimmäisenä jouluna. Sitä ihmettä Vanhan testamentin profeetat ennustivat
ja jouluyön paimenet tulivat seimen ääreen katsomaan. Jumala tuli
keskellemme Jeesus-lapsessa elämään ihmisen elämän ja lunastamaan synnin
orjuuteen kietoutuneen ihmiskunnan vapaaksi. Joulu on tällaisen ihmisen
pelastukseen tähtäävän tapahtumasarjan alkunäytös. Jumala valmistaa meille
pääsyn taivaaseen. Siksi juhla on iloinen ja täynnä toivoa. Tule viettämään
tätä juhlaa kanssamme joulunajan tapahtumiin. ”Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra.”
Tuomo Lindgren, Harjavallan kirkkoherra

Joulun ajan tapahtumia Harjavallan seurakunnassa

Su 1.12. klo 10 1. adventtisunnuntain messu kirkossa. Messun jälkeen
kaikille yhteinen puurojuhla seurakuntatalossa.
Ke 4.12. klo 17 alkaen Jouluiset yhteismyyjäiset seurakuntatalon isossa
salissa. Myyjäisten yhteydessä joulurunoja ja -kertomuksia pienessä salissa.
klo 18 Joulun tähti- konsertti kirkossa, Pekka Laukkarinen trio. Vapaa pääsy.
Pe 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 8.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu kirkossa.
Ma 9.12. klo 18 Kynttiläkirkko kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen.
To 12.12. klo 12 Työnhakijoiden järjestämä jouluruokailu seurakuntatalon
isossa salissa, maksu 15€.
Su 15.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu kirkossa.
klo 15 ja klo 18 Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kirkossa.
To 19.12. klo 9.30 Päivähoidon joulukirkko
Pe 20.12. klo 18 Hiirijärven kynttiläkirkko Kostiaisen pihapiirissä,
Hiirijärven koulutie 61.
Su 22.12. klo 10 4. adventtisunnuntain messu kirkossa.
klo 18 Joulun kanssas jaan -joulukonsertti kirkossa, Emilia Koskinen ja Pasi
Nieminen. Ohjelma 15 €.

Ti 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus kirkossa.
klo 16 Jouluaaton sanajumalanpalvelus kirkossa
klo 23 Jouluyön messu kirkossa.
Ke 25.12. klo 10 Joulupäivän sanajumalanpalvelus
kirkossa.
To 26.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut- messu
kirkossa.
Su 29.12. klo 10 Messu kirkossa

Ke 1.1.2020 klo 10 Messu kirkossa.
Su 5.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Ma 6.1. klo 10 Loppiaisen messu kirkossa.

TIERNAPOJAT on vuosisatoja vanha suomalainen jouluperinne, jonka
juuret ovat keskiaikaisissa raamatullisia tapahtumia kuvaavissa
mysteerinäytelmissä. Aluksi näitä näytelmiä esitettiin kirkossa liturgian osana
ja kieli oli latina.
Tänä vuonna Tiernapojat esiintyvät Harjavallan seurakunnan tilaisuuksissa.
Rooleissa on seurakunnan työntekijöitä. Herodesta esittää seurakuntapastori
Anniina Salminen, murjaanien kuningasta diakonissa Tiina Virta, knihtiä
lähetyssihteeri Marja Boberg ja tähtipoikaa eli mänkkiä kanttori Leena Kivi.
Esitykset Harjavallan seurakunnassa adventin ja joulun aikaan 2019:
Pe 29.11. klo 9.15 Lasten aamukirkko
Su 1.12 messun jälkeen seurakunnan puurojuhla
Ma 9.12. klo 18 Kehitysvammaisten kynttiläkirkko
To 19.12. klo 12 Yläkoulun joulukirkko
Pe 20.12 klo 9.15 Alakoulun joulukirkko
Ti 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus

Ja me toivotamm’ ’ Onnellista ja Hyvää Joulua!
Ja sitä taivaallista ystävyyttä,
joka meidän kaikkemme ylitse käy.

