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Lapin Aluehallintoviraston ja Oulun tuomiokapitulin
ohjeiden mukaisesti kaikki vuoden vaihteeseen saakka
suunnitellut jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat muutetaan etäyhteydellä tapahtuviksi. Joulunajan
jumalanpalvelukset striimataan Ylitornion kirkosta. Ylitornion ja Meltosjärven kirkkojen ovet ovat auki henkilökohtaista hiljentymistä ja yksityistä ehtoollista varten
alla olevan suunnitelman mukaisesti. Vuoden vaihteen
jälkeen jumalanpalvelukset vietetään allaolevan suunnitelman mukaisesti läsnäolevan seurakunnan kanssa,
mikäli viranomaismääräykset sallivat.
Muutoksista tiedotetaan ensisijaisesti kotisivun ja
Facebookin kautta. Seurakunta pyrkii järjestämään
oman toimintansa siten, että saamme viettää joulumme koronaturvallisesti.
Kirkkoherra Matti Salminen
”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun
apuusi minä luotan.” Ps. 25:1
Toivotan hyvää adventin aikaa ja joulun odotusta,
Piispa Jukka Keskitalo
Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä Facebook livenä
ja kotisivulla Ylitornion
kirkon, Meltosjärven
kappelin ja muista seurakunnan järjestämistä
tapahtumista. Seurakunta tarjoaa laitteiston
striimauksen Ylitornion
kirkossa järjestettävien
yksityistilaisuuksiin.
https://www.facebook.
com/ylitornioseurakunta
Tapahtumia kirkoissa
Jumalan palvelukset
Su 20.12. klo 10.30 4.
adventtisunnuntain jumalanpalvelus striimattuna,
Ylitornion kirkon ovet
auki klo 11.30–12.30.
To 24.12. jouluaaton hartaus striimattuna klo 13.
Molempien kirkkojen
ovet auki klo 14–16 nonstop-hartauksina molem-

missa kirkoissa, lisäksi
Ylitornion kirkossa klo
23–24.
Pe 25.12. klo 10.30 joulupäivän jumalanpalvelus
striimattuna. Molempien
kirkkojen ovet auki klo
11.30–12.30.
La 26.12. klo 10.30 Tapaninpäivän jumalanpalvelus striimattuna.
Ylitornion kirkon ovet
auki klo 11.30–12.30
Su 27.12. klo 10.30 apostoli Johanneksen päivän
jumalanpalvelus striimattuna. Ylitornion kirkon
ovet auki klo 11.30–12.30.
To 31.1. klo 22 uudenvuoden hartaus nauhoitteena. Kirkon ovet auki
klo 22–23.
Pe 1.1.2021 klo 10.30
uuden vuoden päivän
messu Ylitornion kirkossa.
Pe 1.1. klo 13 uuden
vuoden seurat striimattuna.

Toisenlainen lahja
Mitä joululahjaksi läheiselle?
Jotain tarpeellista ja iloa
tuovaa? Haluaisit muistaa
lahjalla, mutta idea puuttuu?
Kaikilla on jo kaikkea, mikä
avuksi?
Toisenlainen
lahja
on

aineeton lahja, jolla ilahdutat ystävääsi ja autat samalla
kehitysmaiden ihmisiä. Lahjoilla autat turvaamaan kaikista köyhimpien maiden
perheille
kehitysmaissa
täysin uuden alun! Pienikin

Su 3.1. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
Ke 6.1. klo 10.30 loppiaisen messu Ylitornion kirkossal
Su 10.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Muut tapahtumat
Ke 16.12. klo 9 alkaen
perheiden ja lasten jouluhartaus ja lasten kauneimmat joululaulut
katsottavissa Facebookissa ja kotisivulla.
Pe 18.12. klo 10 alkaen
koululaisten ja nuorten
Kauneimmat joululaulut
Facebookissa ja kotisivulla.
Su 20.12. klo 12 alkaen
Kauneimmat joululaulut
Ylitornion kirkosta lähetys
Facebooksissa ja kotisivulla.
Ti 22.12. klo 10 kunnanjohtajan ja kirkkoherran
yhteinen joulutervehdys
Facebookissa.

Muu toiminta

Virasto palvelee

Seurakunnan adventtikalenteri Facebook-sivulla:
Ylitornion seurakunta
julkaisee 1.adventtisunnuntain ja joulupäivän
välissä joka päivä jotain
adventtiin ja joulunviettoon liittyvää omana
adventtikalenterinamme.
1.Korinttilaiskirjettä
mukaillen: ”Meillä jokaisella on jotakin annettavaa: puhe, laulu, kuva,
tapahtuma”. Laske päiviä
jouluun meidän kanssamme.
Joulukalenterin lisäksi seurakunta on läsnä joulunodotuksessa Facebookissa
monen muunkin pienen
yllätyksen kautta. Tykkää
sivua, niin saat viestin
uusista päivityksistä.
Perhekerhojen, päiväkerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.

Palvelemme puhelimitse ma–ke klo 9–14 ja sähköpostitse ma–pe ylitornio@evl.fi.
Joulun ja uudenvuoden välisenä aikana virasto on suljettuna. Palvelemme puhelimen ja sähköpostin välityksellä ma 28.12. klo 9–14.
https://www.ylitornionseurakunta.fi/info-ja-asiointi/virkatodistukset-ja-sukuselvitykset.
Lähetystyö
Lähetyssihteeri Jaana Fiva p. 040 771 8257 jaana.fiva@
gmail.com
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot kotisivulla www.ylitornionseurakunta.fi/lahetys-ja-avustustyo/

Päätöksiä lyhyesti
Viranhaltijapäätökset ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä
kotisivuilla www.ylitornionseurakunta.fi

anaSaitta

Vapahtaja

Vapahtaja (lat. Salvator) on
yksi Jeesuksen arvonimistä,
joka viittaa syntien sovitukseen. Jeesuksen sovituskuolema vapauttaa kaikki
ihmiset pahan vallasta ja siirtää heidät Jumalan valtakunnan vapauteen.

Nimeä käytettiin Jeesuksesta
jo hänen syntyessään, kun
enkelit ilmoittivat paimenille: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.” (Luuk 2:11)
Jeesus syntyi Palestiinassa,
Matteuksen ja Luukkaan
evankeliumien mukaan Betlehemissä Herodes Suuren
hallituskautena. Tutkimus
on ajoittanut tapahtuman
vuosiin 7–4 eKr. Jeesuksen
syntymä on 500-luvulla alkaneen kristillisen ajanlaskun
lähtökohta.

Meän
esittely
lahjoitus voi toteuttaa suurimman toiveen: lapsi voi
saada katastrofin keskellä
huovan tai toimeentulosta
kamppaileva perhe pienen
kanatarhan.
Voit ostaa hyvää tekevän
lahjan suoraan netissä: toisenlainenlahja.fi. Löydät yli
30 erilaista lahjaa, 5-1000
€:n hintaisina. Suosituimmat
lahjat ovat olleet koulupuku
8 €, puuntaimet 15 € ja vuohi
30 €. Maksettuasi lahjan saat

sähköisen tai painetun kortin
annettavaksii lahjan saajalle
tekemästäsi
lahjoituksesta.
Painettuja esitteitä lahjoista
saat seurakunnasta. Kysy Ritvalta.
Lahjoituksen toimittaa luotettavasti perille Kirkon Ulkomaanapu (KUA). Se on kirkon
auttava käsi maailmalla.
Työtä tehdään monilla maailman kriisialueilla, missä avuntarve on suurin ja olosuhteet
hauraat.

Petri Kasari

Hei, olen Petri Kasari ja
toimin Ylitornion seurakunnassa seurakuntapastorina
tämän vuoden ajan. Seurakuntapastorin kuuluu olla
joka paikan höylä, jonka
tehtävä on olla mukana
vähän kaikessa. Enimmäkseen työ kuitenkin
painottuu
jumalanpalveluselämän toteuttamiseen
ja kirkollisiin toimituksiin
eli hautauksiin, kasteisiin
ja avioliittoon vihkimisiin tässä järjestyksessä.
Näin joulun alla on
paljon erilaisia hartauksia ja palveluksia. Jumalanpalveluksiin olen lisännyt
pieniä liturgisia koristeita
joulunajan kunniaksi. Saarnoissani
olen
yleensä
koettanut avata kuulijoille
alkutekstin
hienouksia,
joskus olen onnistunut,
joskus sortunut liialliseen
perusteellisuuteen.
Itselleni juuri alkutekstit ovat
innostuksen lähde.
Joulun seudun hartauksissa käsittelen vanhoja
keskiaikaisia
pyhimyslegendoja, jotka ehkä kuulostavat aluksi kovin vierailta,
mutta ehkä pyhällä Nikolauksella, Lucialla ja Kristoforoksella on merkitystä
meillekin. Tunnetaanhan
Nikolaus myös nimellä Joulupukki ja Lucian päivänä
kaipaamme kesän valoa ja
lämpöä. Kristoforos taas
on juuri joulun kannalta
puhutteleva hahmo. Mutta
näistä lisää seurakunnan
adventtikalenterissa.
Täällä ollessa olen pitänyt muutamaa pienryhmää, joista ensimmäisessä
tutustuttiin
luterilaiseen
uskoon Augsburgin tunnustuksen avulla (löytyvät
vielä
seurakunnan

fb-sivuilta). On nimittäin mielenkiintoista selvittää, mihin
se kirkko oikeasti uskoo. Syksyllä olen jatkanut raamattupiirillä ja raamattuluennoilla,
joissa on pohdittu, mitä
kirkko opettaa Raamatusta,
miten Raamatusta tuli Raamattu ja mitä eri kirjat Raamatussa meille kertovat.
Näillä kaikilla olen koettanut
teitä parhaani mukaan palvella.
Jos minun pitäisi keksiä
jokin motto, niin se ehkä
vaihtelee aika paljon. Mutta
kun on edellä puhuttu Raamatusta ja tunnustuksesta,
niin eräs mottoni voisi olla,
että ”oikeaoppisuus on suhteellisuuden tajua”. On pidettävä kiinni siitä, mikä on
uskolle perustavaa, mutta
samalla uskallettava rohkeasti uudistaa sitä, mikä
ei ole keskeistä. Tarvitaan
suhteellisuuden tajua, jotta
osataan erottaa nämä toisistaan. Ilman tajua siitä, mikä
on oleellista, aletaan seuloa
käristyksestä pippurinpalasia (hyttysiä ei näillä leveyksillä kannata mainita) ja niellä
poroja sarvineen karvoineen.
Kristinuskon ydin on Jumalan rakkaudessa ja anteeksiantamuksessa, joita kirkko
välittää ihmisille kasteen,
ehtoollisen ja julistuksensa
kautta.
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