
La 25.4. klo 11 – 13 Kirppu-
tori Lassilan seurakuntako-
dilla. Pöytämaksu 5e sekä kah-
vion tuotto Yhteisvastuun hy-
väksi. Tiedustelut ja pöytäva-
raukset: lastenohjaaja Ulla Ku-
rikka p. 09-2340 3203 tai dia-
konissa Maarit Nuorkivi p. 09-
2340 3223.

Palmusunnuntain perhemessu ja Yhteisvastuu-
tapahtuma su 5.4. klo 10 – 15.  Messussa saarnan
paikalla Nukketeatteri Valkovillan esitys Tyhjä Hau-
ta. Yhteisvastuulounas messun jälkeen, liput 10 €

(aikuiset), 5 € (lapset), alle 3-v. ilmaiseksi. Myyjäis-
pöydissä leivonnaisia ja käsitöitä, myynnissä YV-tuot-
teita. Mahdollisuus laulaa virsi-karaokea. Mukana
Marja Mäkilä, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen ja dia-
koniatyöntekijät.

Ahtisaarna kir-
kossa ma 6.4. klo
19 ”Jeesus Getse-
manessa”. Marja
Mäkilä ja Mirjam
Kyrönseppä.

Ahtisaarna kir-
kossa ti 7.4. klo 19
”Jeesus tutkittava-
na”. Seppo Lappa-
lainen ja Ari Häyri-
nen.

Ahtisaarna kir-
kossa ke 8.4. klo 19
”Jeesus tuomitaan”.
Mari Järvinen ja Ti-
mo Lampinen.

Perinteisten ahti-
tekstien lisäksi il-
loissa hiljentymis-
tä, rukousta ja musiikkia. 

Kiirastorstain rippi ja ehtoollinen to 9.4. klo 13
”Pyhä ehtoollinen”.  Seppo Lappalainen, Mari Järvi-
nen ja Ari Häyrinen. Mukana Hakaseniorit. 

Kiirastorstain iltamessu 9.4. klo 19 ”Pyhä ehtool-
linen”. Jukka Palola, Miika Kolari ja Ari Häyrinen.

Messun päätyttyä kirkko verhotaan pitkäperjantain
mustiin. 

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 10.4.
klo 10 ”Jumalan Karitsa”. Seppo Lappalainen, Mari
Järvinen ja Ari Häyrinen sekä Haagan Kirkkolaulajat.
Kirkon kellot eivät soi, urut ovat vaiti, kynttilät eivät
pala. 

Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 10.4. klo 15
”Jeesus kuolee”.
Miika Kolari ja Ari
Häyrinen. 

Pääsiäisyön
messu la 11.4. klo
23.30 ”Kristus on
voittanut kuole-
man”. Seppo Lap-
palainen ja Mirjam
Kyrönseppä.

1. Pääsiäispäi-
vän messu su 12.4.
klo 10 ”Kristus on
ylösnoussut”. Mii-
ka Kolari, Mari Jär-
vinen ja Ari Häyri-
nen sekä Haagan
Kirkkolaulajat.

1. Pääsiäispäivä
su 12.4. klo 18
"Riemuitkaamme

ja laulakaamme!" Pääsiäisen virsiyhteislaulua ja ur-
kumusiikkia.  Ari Häyrinen, urut ja juonto. Vapaa pää-
sy ja ohjelma.

2. Pääsiäispäivän messu ma 13.4. klo 10 ”Ylös-
nousseen kohtaaminen”. Mari Järvinen, Miika Kola-
ri ja Mirjam Kyrönseppä.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 3/2009
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola
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Sinä joit sappea saadaksesi 
meidät vapaiksi katkeruudesta.
Sinä joit etikkaa ottaaksesi pois 

meidän velttoilumme.
Sinä kärsit pilkkaa vihmoaksesi 

meidät taivaan kasteella.
Sinua ruoskittiin, että me saisimme keskelle 

katoavaisuuttamme ikuisen elämän.
Sinut kruunattiin piikkikruunulla, 

että sinä voisit kruunata rakkauden ikivihrein 
seppelein ne, jotka uskovat sinuun.

Sinut laskettiin hautaan, että me pääsisimme 
osallisiksi uuden luomisen armosta nyt 

ja halki kaikkien aikojen.

Aamen.

(200 – 300-lukujen liturgiasta) 

Teoksesta Rukouksia varhaiskirkon ajoilta, 

toim. Anders Frostenson, 

suom. Anna-Maija Raittila. 

Karas-sana, Helsinki 1989.

Rukous

Kaarlo Olavi Lehtinen 85 v.
Maila Marja Luoma 91 v.
Leena Terttu Mirjami Turunen 65 v.
Sven Bertil Holmström 73 v.
Ralf Ole Widell 77 v.
Pirkko Hellevi Sevon 73 v.
Vappu Hillervo Falck 80 v.
Juho Virki 83 v.
Sirkka Vilhelmiina Sandelin 90 v.

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut

Kastetut

Tomi Jyrki Kalevi Salo ja
Eija Anita Berg
Vesa Kristian Hulttinen ja
Marju Elina Saarinen
Samuel Jouni Yliniemi ja
Miia Kristiina Ryynänen
Juha Jaakko Martinmaa ja
Mari Elise Rautiainen
Aarno Olavi Sulkanen ja
Anna Erika Mattila
Juha Pekka Hermanni Pöyhönen ja
Susanne Hannele Pöyhönen

Lumikukka Enni Julia Uosukainen
Lilia Ilona Nyman
Teemu Mauno Olavi Tossavainen
Amos Romeo Hassi
Louna Martta Ilona Lehtinen
Eelis Artturi Eskelinen

Jumala, avioliiton asettaja, siunaa näitä liitto-
ja, anna aviopuolisoille yksimielisyyttä ja rak-
kautta ja tee heidän kodistaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi
poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta su-
revia ylösnousemuksen ja iankaikkisen
elämän toivolla.

Rakas Vapahtaja, varjele nämä
kastetut aina kasteen armossa ja
anna heidän kasvaa Sinun tuntemi-
sessasi. Siunaa heidän vanhempi-
aan, kotiväkeään ja kummejaan.

Hakavuoren seurakunnan
paastonaika ja pääsiäinen

Ilmoittautumisaika Hakavuoren seurakunnan 
päiväkerhoihin 10.5.2009 asti.
Ilmoittautumislomake löytyy seurakunnan nettisivuilta
www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori, sivulta lapset
ja perheet - päiväkerho. 

Hakulomakkeita saatavissa myös kirkkoherranvirastos-
ta aukioloaikoina. Mahdollisista vapaista paikoista voi
kysyä myös toimikauden aikana. Kerhopaikkana Lassi-
lan seurakuntakoti, os. Naulapolku 1.

Ryhmät: 
3-vuotiaat maanantaisin klo 9.30–11.30, maksu
25e/kausi 
4–6 -vuotiaat tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–12.30, mak-
su 60e/kausi 

Lisätietoja lastenohjaaja Ulla Kurikka p. 09-2340 3203.

”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.”

Virsi 90

Riemullista pääsiäistä 2009!
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