Pääsiäisen aika Rauman seurakunnassa
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja kohokohta. Se on ilon ja elämän juhla.
Silloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousemista kuolleista. Kristityille Jeesuksen ylösnousemus
merkitsee sitä, että ylösnoussut Kristus on avannut uuden tien ja toivon kuolemasta
elämään. Pääsiäisjaksoon kuuluu kolme vaihetta: valmistautuminen eli paastonaika, itse
juhla sekä helluntaihin asti kestävä juhla-aika.

Pääsiäisen ilon #munahaaste on heitetty kaikille raumalaisille. Pääsiäinen
tulee näkymään Rauman katukuvassa taas pääsiäisen ilon
tapahtuman kautta: Pyhän Ristin kirkon puutarhan puihin ripustetaan
raumalaisten lasten ja aikuisten askartelemia pääsiäismunia
ensimmäisenä pääsiäispäivänä, sunnuntaina 1. huhtikuuta. Voit
osallistua munahaasteeseen ja haastaa ystäväsi ja työkaverisi
askartelemaan! Tarkemmat munanteko-ohjeet löydät seurakunnan
facebookista. Kuvaa ja jaa pääsiäismunasi somessa tunnuksilla
#munahaaste ja #pääsiäisenilo! Voit tuoda valmiin pääsiäismunan
Pyhän Ristin kirkon pihaan 1.4. alkaen. Iloiset pääsiäismunat
koristavat kirkon pihaa 9.4. saakka.

La 24.3. Pääsiäismyyjäiset Nuortentalolla klo 11-13. Myytävänä leivonnaisia,
pääsiäiskynttilöitä, pääsiäiskoristeita ja -kortteja, Merimieskirkon tuotteita sekä arpoja.
Kahviossa myytävänä porkkanakeittoa, sämpylöitä ja kahvia Tasaus -keräyksen
hyväksi. Alkuhartauden pitää Kirsi Virtanen. Myyjäiset järjestää Rauman seurakunnan
lähetystyö ja mukana ovat Käsillätekijät, Nuortentalon lähetyspiiri, Sleyn lähetyspiiri,
Kansanlähetys, Karmel ja Suomen merimieskirkko/Rauma.

Palmusunnuntaita vietetään viikkoa ennen pääsiäistä. Silloin huomio on samassa
tapahtumassa kuin adventtina: Jeesuksen saapumisessa Jerusalemiin aasilla ratsastaen.
Palmusunnuntain nimi viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät Jeesuksen eteen tielle.
Tähän liittyy tapa koristella kirkkoa palmunoksilla ja muilla lehvillä tai kantaa niitä
kulkueissa. Meillä Suomessa palmun sijasta koti ja kirkko koristellaan pajunoksilla. Tästä
juontaa juurensa myös virpomisperinne, jossa virvottava toivotetaan "tuoreeks, terveeks,
tulevaks vuodeks".
Su 25.3. Palmusunnuntain messu Pyhän Ristin kirkossa klo 10. Liturgia: Lotta
Hatakka, saarna: Markku Mikkola, kanttori: Kati Yrjölä. Musiikkiryhmä: Rauman
työväen naiskuoro, joht. Jani Huhtala.
Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus Lapin kirkossa klo 10. Liturgia ja saarna:
Olavi Saurio, kanttori: Joni Poutanen.
Palmusunnuntain perhemessu Palvelukeskus Auringossa klo 15. Liturgia ja
saarna: Kirsi Virtanen, kanttori: Kati Yrjölä.

Su 25.3. Katselen Golgatalle -konsertti Lapin kirkossa klo 18.
Rauman seurakunnan kanttorit esittävät pääsiäisen ajan musiikkia. Vapaa pääsy.

Hiljainen viikko
Palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä on hiljainen viikko.

Hiljaisen viikon lasten kirkkohetkissä käydään lasten kanssa läpi pääsiäisen
tapahtumia, jotka johtavat pääsiäisen iloon eli siihen, että Jeesus on noussut haudasta ja
elää. Kirkkohetkiin ovat tervetulleita niin päivähoitolaiset kuin kotiväkikin. Pääsiäisen ilo
huipentuu toisen pääsiäispäivän (su 1.4.)
perhemessussa klo 15 Pyhän Ristin kirkossa.
Silloin myös iloa symboloivat pääsiäismunat
koristavat kirkon pihaa.
Ma 26.3. pikkulasten kirkkohetki Pyhän
Ristin kirkossa klo 9.30
Ti 27.3. Palvelukeskus Auringossa klo
9.45.
To 29.3. Haappusten kirkossa klo 9.45.
Lastenkirkko Lapin kirkossa klo 9.45.
Myllytontun väki esiintyy.

Hiljaisen viikon iltakirkoissa seurataan
Jeesuksen elämän viimeisen viikon tapahtumia.
Iltakirkot järjestetään maanantaista keskiviikkoon
sekä perjantaina klo 18 Pyhän Ristin kirkossa.
Puolen tunnin mittainen hiljaisen viikon iltakirkko
pohjautuu viikon psalmiteksteihin sanoin ja sävelin.
Iltakirkoissa Franciscus-kuoro laulaa Jyrki Soukaisen
psalmiteksteihin säveltämää musiikkia. Kristuksen
kärsimystie näkyy myös kirkossa käytettävissä
väreissä: kiirastorstaina kirkon alttaria puetaan
pitkääperjantaita varten. Hiljaisen viikon kirkkohetken
päätteeksi pappi on paikalla keskustelua varten.
Maanantai 26.3.
Arkiehtoollinen Haappusten kirkossa klo 14. Liturgia ja saarna: Ilkka Riihimäki,
kanttori: Joni Poutanen
Iltakirkko Pyhän Ristin kirkossa klo 18.
Hiljaisen viikon maanantain iltakirkko Lapin kirkossa klo 18. Liturgia: Olavi
Saurio. ahtisaarna: Aarno Niemi, kanttori: Saara Kukko
Tiistai 27.3.
Iltakirkko Pyhän Ristin kirkossa klo 18.
Hiljaisen viikon tiistain iltakirkko Lapin kirkossa klo 18. Liturgia: Olavi Saurio,
ahtisaarna: Annaliisa Nummi, kanttori: Jouni Kukko. Iltakirkon jälkeen tarjoilua

seurakuntakodissa.
Keskiviikko 28.3.
Iltakirkko Pyhän Ristin kirkossa klo 18.
Hiljaisen viikon keskiviikon iltakirkko Lapin kirkossa klo 18. Toimittaa: Taneli
Ala-Opas, kanttori: Saara Kukko
Kiirastorstai 29.3.
Hiljaisen viikon torstaina, kiirastorstaina, muistellaan opetuslasten viimeistä ateriaa
yhdessä Jeesuksen kanssa. Kiirastorstai on suomalaisten kolmanneksi suosituin
kirkossakäyntipäivä. Seurakunnissa vietetään messua kiirastorstain iltana. Silloin alttari
riisutaan kynttilöistä ja kankaista, ja se verhotaan tulevan pitkäperjantain vuoksi mustaan.
Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus kantoi
ristille koko maailman synnin ja avasi tien ikuiseen elämään.
Kiirastorstain ehtoolliskirkot
Pyhän Ristin kirkossa klo 14.30. Liturgia: Milla Voudinlehto, saarna: Markku
Mikkola, kanttori: Kati Yrjölä. Seurakunnan päiväkuoro laulaa.
Haappusten kirkolla klo 17. Kirkkokahvit.
Pyhän Ristin kirkossa klo 19. Liturgia: Riitta Granroth, saarna: Henry Liivola,
kanttori: Jouni Kukko. Kirkkokuoro laulaa.
Kiirastorstain messu Lapin kirkossa klo 18. Liturgia: Olavi Saurio, kanttori: Saara
Kukko
Kiirastorstain messu Kodisjoen kirkossa klo 18. Liturgia ja saarna: Taneli AlaOpas, kanttori: Kati Yrjölä
Pitkäperjantai 30.3.
Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä silloin on Kristuksen
ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Kirkoissa vietetään pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus
yleensä ilman ehtoollista. Kellot ja urut ovat hiljaa. Alttarilla on vain ristiinnaulitun kuva,
krusifiksi. Kukkina käytetään pelkästään viittä punaista ruusua, jotka symboloivat
Jeesuksen viittä haavaa. Päivän liturginen väri on musta.
Pitkäperjantain jumalanpalvelukset:
Pyhän Ristin kirkossa klo 10. Liturgia: Taneli Ala-Opas, saarna: Jukka Purhonen,
kanttori: Kati Yrjölä. Esiintyy: Tiinaliisa Typpö, sello. Pyhän Ristin kirkon
jumalanpalvelus radioidaan Radio Ramonassa.
Lapin kirkossa klo 10. Liturgia ja saarna: Olavi Saurio, kanttori: Joni Poutanen.
Vanhan käsikirjan messu Kodisjoen kirkossa klo 10. Liturgia: Valtteri Virta,
kanttori: Saara Kukko. Messun jälkeen ruokailu Kodistuvalla ja sen jälkeen seurat
kirkossa.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus Lapin kirkossa klo 15. Toimittaa Olavi Saurio.
Ristinjuhla Voiluodon kylätalolla klo 16.
Iltakirkko Pyhän Ristin kirkossa klo 18.

Lauantai 31.3.
Pääsiäisen juhla alkaa jo lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä, jolloin
seurakunnissa vietetään pääsiäisyön messua. Sen yhteydessä sytytetään kynttilät, jotka
kuvaavat nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta liturginen
väri vaihtuu valkoiseen.
Pääsiäisyön messu Pyhän Ristin kirkossa klo 22. Liturgia: Lotta Hatakka, saarna:
Jukka Purhonen, kanttori: Saara Kukko. Nyyttikestit seurakuntatalolla messun
jälkeen. Voit tuoda yhteiseen pöytään tarkoitettua syömistä jo ennen messua tai
sen jälkeen. Juhlitaan yhdessä suurta iloa: Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäisyön messu Lapin kirkossa klo 23.20. Toimittaa Olavi Saurio, kanttori:
Jouni Kukko. Useita avustajia. Uuden pääsiäiskynttilän käyttöönotto.
Ensimmäinen pääsiäispäivä sunnuntai 1.4.
Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta. Pääsiäinen on kristikunnan tärkein ja
vanhin juhla. Juhlan suomalainen nimi viittaa paastosta pääsemiseen.
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Unajan seurakuntakodissa klo 8-9. Liturgia ja
saarna: Taneli Ala-Opas, kanttori: Joni Poutanen.
Pääsiäispäivän messu Pyhän Ristin kirkossa klo 10.
Liturgia: Riitta Granroth, saarna: Satu Salminen, kanttori: Saara Kukko. Lasten
lauluryhmä esiintyy. Pääsiäisen pystökaffet kirkonkellarissa messun jälkeen.
Pääsiäispäivän messu Vermuntilan rukoushuoneella klo 10. Liturgia ja saarna:
Taneli Ala-Opas, kanttori: Joni Poutanen ja
Lapin kirkossa klo 10 Liturgia ja saarna: Olavi Saurio, kanttori: Kati Yrjölä.
Pääsiäisen perhemessu ja perhepäivä Pyhän Ristin kirkossa klo 15.
Koetaan yhdessä pääsiäisen iloa! Perhemessu klo 15. Seurakunnan lapsikuoro
esiintyy. Messun jälkeen etsitään pääsiäismunia. Seurakuntatalolla ruoka, askartelu
ja yhdessäoloa koko perheelle. Tervetuloa mukaan!
Toinen pääsiäispäivä maanantai 2.4.
Vanhan käsikirjan messu Pyhän Ristin kirkossa klo 10. Liturgia ja saarna: Olavi
Saurio. Lapin kirkolta tarvittaessa kuljetus Pyhän Ristin kirkkoon. Ota yhteys
olavi.saurio@evl.fi 28.3. mennessä.
Messu Meriristissä klo 12. Liturgia ja saarna: Ilkka Riihimäki, kanttori: Joni
Poutanen
Muita tapahtumia:
Ke 28.3. Värsym Baohaja pääsiäisrunojen äärellä Franciscus-talolla klo 11.
Yhteislaulua Jukka Ritakorpi. Tervetuloa matkalle kohti pääsiäistä!

