
Huopalahden kirkolla vie-
tetään joka kuukauden en-
simmäisenä sunnuntai-ilta-
na messua klo 18. Messun
"isä" kirkkoherra Hannu
Vapaavuori kertoi messun
syntyneen ajatuksesta, että
jumalanpalvelusta voi viet-
tää monella tavalla. Mes-
sua suunniteltaessa on mie-
titty mikä messussa voi
muuttua – mitä voi sanoa
toisella tavalla.

Pyhäillan messussa anne-
taan tilaa erityisesti hiljai-

suudelle, mietiskelylle ja
rukoukselle. Yksinkertai-
sia, monta kertaa toistuvia
rukouslauluja on helppo
laulaa. Saarnan ajatukset
raamatun tekstistä vahvis-
tavat hiljaisen rukouksen
ilmapiiriä. Kynttilä on kris-
tillisenä symbolina koros-
tetusti esillä. Kirkkotila va-
laistaan kynttilöin. Messun
aikana on jokaisen mahdol-
lisuus myös sytyttää tuo-
hus, rukouskynttilä omana
rukouksenaan. 

Kirkkoherra Hannu Va-
paavuori toivoo, että py-
häillan messussa säilyisi
edelleen siinä ollut ilmapii-
ri – lämmin, syvä rukouk-
sen ilmapiiri. Pyhäillan
messusta, arjen aaton mes-
susta voi saada myös pot-
kua tulevaan viikkoon – jo-
tain positiivista elämälleen
– omat rukoukset tulevat
sanoittakin sanoitetuiksi. 

Huopalahden kirkolla on
tarjolla vaihtoehto juma-
lanpalveluselämään, kir-

kolla on avautunut "uusi
huone" rukoukseen. Py-
häillan messu kerran kuu-
kaudessa tarjoaa meille
mahdollisuuden yhteyden
kokemiseen hiljaisen ru-
kouksen hengessä. Seuraa-
vaa pyhäillan messua vie-
tetään sunnuntaina
5.11.2006. Pappi on tavat-
tavissa keskustelua ja rip-
piä varten ennen messua. 

Miira Muroma-Nikunen
ja Marja-Liisa Selin

Sytytän kynttilän ikonin viereen.
Miksi? 

Kynttilän sytyttäminen on pieni
hiljainen rukous. Sytyttäessäni
kynttilän olen tässä hetkessä läs-
nä. Se johdattaa minua hiljaisuu-

teen, Jumalan läsnäoloon, rukoukseen. 
Se on armollinen rukous. Levon rukous.
Omia sanoja rukoukseen on joskus vaikea löytää, sil-

loin avuksi tulevat erilaiset rukouskirjat, virsikirja,
psalmien kirja, Isä meidän – rukous… Saamme lukea
niitä rukoillen, pysähtyen, maistellen, kuulostellen.
Luther kehottaa meitä rukoilemaan Isä meidän – ru-
kousta ajatuksella. Joskus ajatuksemme karkaavat
omille teilleen kesken rukouksen. Silloin saamme pala-
ta rukoukseen ja jatkaa siitä uudelleen eteenpäin. On
puhuttelevaa miettiä, miksi ajatuksemme lähtevät omil-
le teilleen. Mitä rukouksen tuo kohta puhuu meille? 

Jumala on puhaltanut meihin oman henkensä, ikuisen
rukouksen hengen. Rukous on pohjimmiltaan sitä, että
alamme kuunnella Jumalan omaa ääntä. Yhdessä Juma-

lan kanssa saamme katsella tätä elämää, maailmaa, ih-
misiä. "Sillä hänessä – Jumalassa - me elämme, liikum-
me ja olemme". Joskus voin hiljaa ajatuksissani piirtää
kohtaamani ihmisen jälkeen siunaavan ristinmerkin -
hiljaisen rukouksen.  

"Suojelkoon Jumala kotisi hellimmin.
Suojelkoon sinua, missä nyt kuljetkin.
Suojelkoon sinua hetkellä pimeyden,
suojelkoon sinua voimalla rakkauden.
Suojelkoon Jumala, kun kärsit tappion,
suojelkoon kadulla, kun siellä ruuhka on.
Suojelkoon sinua kaikissa vaiheissa,
murheissa, toivossa ja ilon aiheissa.
Suojelkoon Jumala päiväsi jokaisen
ja antakoon sinulle ilon ja rohkeuden. Aamen" 
( Arjen sydänääniä, David Adam).

Kanssasi hiljaa rukoillen

Miira Muroma-Nikunen

Hiljainen rukous
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HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
8.10. Joona Mikkola, Miira Muroma-Nikunen ja Olli
Mönttinen; 15.10. Hannu Vapaavuori, Miira Muro-
ma-Nikunen ja Olli Mönttinen; 22.10. Jukka Palola,
Joona Mikkola ja Ruusu Tervaskanto; 29.10. Miira
Muroma-Nikunen, Joona Mikkola ja Olli Mönttinen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
4.10. Joona Mikkola; 11.10. Hannu Vapaavuori;
18.10. Miira Muroma-Nikunen; 25.10. Jukka Palola;
1.11. Joona Mikkola.

PYHÄILLAN MESSU
su 5.11. klo 18, Hannu Vapaavuori. Laulamme
Taizé-lauluja. Iltatee. Pappi tavattavissa keskustelua
ja rippiä varten klo 17 lähtien.

PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 9.10. ja 23.10. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja oh-
jelmaa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili
Sarenius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Möntti-
nen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie
2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetki ke 18.10. klo 10, aiheena Enkelit,
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin.

NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila-olokolo perjantaisin klo 20–24. 

MUUTA
Nuorisotalo TÖNÖ 100 vuotta: juhlapäivänä ke
4.10.ohjelmaa: klo 18 kahvitarjoilu; klo 18.15 esitel-
mä Tönön historiasta; klo 18.45 nuorten ohjelmaa;
klo 19.30 iltamessu kirkossa. Tönön osoite on Kaup-
palankuja 7.
Syntymäpäiväjuhla la 7.10. klo 15 kaikille tämän
vuoden loppupuolella 70, 75, 80, 85, 90 ja 90+ täyt-
täville. Ohjelmaa, kakkukahvit, Jukka Palola ja Raisa
Kindstedt.
Miesten keskustelupiiri ke 11.10. klo 18 kirkon ki-
vijalassa. "Prosessit ja projektit". Hannu Vapaavuori
alustaa Timo Airaksisen "Onnellisuuden opas" -kir-
jan pohjalta. 
Psalmi-ilta ke 11.10. klo 18. Jukka Palola esittelee
psalmien 49 ja 50 taustoja ja suomentamiseen liitty-
viä kysymyksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merki-
tystä nykyaikana. Seuraava psalmi-ilta ke 25.10.
Päiväsoitto kitaralla su 15.10. klo 12, Agnieszka
Terho, kitara, ja Cristina Lucio-Villegas, piano.
Vapaa pääsy, ohj. 3 euroa..
Hiljaisuuden tunti ke 18.10. klo 18–19.30, Miira
Muroma-Nikunen. Tule kirkolle hiljentymään ja le-
vähtämään hetkeksi. Kohdataan hiljaisuuden tilassa!
Siionin kanteleen lauluilta to 19.10. klo 18.30.
Kohtauspaikka vanhemmille ja lapsille su 29.10.
klo 17–18.30. Mukavaa yhdessäoloa, lauluhetki kir-
kossa, kahvitarjoilu, Miira Muroma-Nikunen ja Mar-
ja-Liisa Selin.
Gospelkonsertti to 26.10. klo 18, Jimmie Lawson
yhtyeineen. Vapaa pääsy, ohjelma 4 euroa.
Konsertti su 29.10. klo 15, Eva Desimpelaere, pia-
no. Vapaa pääsy, ohjelma 4 euroa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden ilta ma 30.10. klo 18,
Raisa Kindstedt ja Jukka Palola.

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 2340 3500
avoinna ma-pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma-pe klo 10–14. 
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt p. 2340 3528
ja Annikka Poussu-Pyykkönen p. 2340 3527

Askartelukurssi maanantaisin 2.-23.10 klo 14-15. As-
kartelukurssi maanantaisin 30.10-13.11. klo14-15. As-
kartelukurssit pidetään kerhohuoneessa, Haagan pappi-
lantie 2.

Liikkakerho tytöille maanantaisin klo 17-18 Tönöllä,
Kauppalankuja 7.

Pelikerho pojille tiistaisin klo 17-18 Tönöllä.
Avoin iltapäivä/välipalakerho tiistaisin klo 13.30-15

Tönöllä. Pelejä, leikkejä, yhdessäoloa ja välipala.
Kursseille voit ilmoittautua tulemalla paikalle tai Mar-

ja-Liisalle.
Kokkikurssi torstaisin 12.-26.10 klo 14-15.30. Kok-

kikurssi torstaisin 2.-16.11. klo 14-15.30. Kokkikurssit
pidetään kirkolla, Vespertie 12. Ilmoittaudu Marja-
Liisalle.

Syysleiri syyslomalla 19.-20.10. tytöille ja pojille Tö-
nöllä, Kauppalankuja 7. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja-Liisa Selin, p. 050
5634 960 tai marja-liisa.selin@evl.fi. 

Lähtisinkö pyhäiltana arjen aaton messuun?

Perhekerho
Kohtaamispaikka van-

hemmille ja lapsille
Huopalahden kirkolla 

su 29.10.2006 
klo 17 -18.30

mukavaa yhdessäoloa,
kahvitarjoilu, lauluhetki 

kirkossa

Messukassit
perheen 

pienimmille

Huopalahden kirkolla
Pyydä kassi vahtimesta-

rilta lapsellesi 
jumalanpalveluksen

ajaksi.

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 7/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Miira Muroma-Nikunen, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Huopalahden seurakunnassa asetettiin 10.9.2006 virkaansa kappalainen Miira Muro-
ma-Nikunen ja siunattiin tehtäviinsä uudet työntekijät pastori Jukka Palola, pastori Joo-
na Mikkola ja nuorisotyöntekijä Kari Vapaakallio. Virkaanasettamisen ja työhön siu-
naamisen toimitti lääninrovasti Martti Pitkänen, joka puheessaan kehotti seurakuntalai-
sia rukoilemaan työntekijöiden puolesta.

VARHAISNUORTEN TOIMINTA (7-12 v.)


