Vapaaehtoiskirje toukokuu 2020
Hyvä vapaaehtoinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
Nyt siunausta suopi taas lämpö auringon.
Se luonnon uudeks luopi, se kutsuu elohon.
(VK 571:1)

Suvivirsi tuo mieleen useimmille kouluvuoden päättymisen, kevätjuhlat ja kesän aloittamisen. Menneinä
kuukausina olemme eläneet poikkeuksellista aikaa niin Suomessa kuin maailmalla. Monet suunnitelmat ja
arkirutiinit ovat menneet uusiksi. Itsestään selvinä pidetyt asiat eivät olekaan itsestään selvyyksiä. Elämä on
näyttäytynyt monella saralla ennakoimattomalta, arvaamattomalta ja pelottavaltakin.
Useat ihmiset ovat kertoneet rukoilevansa näinä aikoina enemmän kuin ennen. Yhteinen rukous on myös
muuttunut. Se on löytänyt uusia muotoja verkossa mm. striimatuissa jumalanpalveluksissa ja hartauksissa.
Toisaalta rukouksesta ja jumalanpalveluksesta keskusteltaessa moni kertoo tärkeän rukouspaikan
sijaitsevan luonnossa: metsässä tai järven rannalla. Jokaisella meillä on oma tapamme hiljentyä ja olla
Korkeimman kannateltavana.
Tällä viikolla liitymme maailmanlaajuiseen rukoushaasteeseen, jossa rukoilemme tutuin sanoin "Tulkoon
sinun valtakuntasi". Helatorstaista helluntaihin meitä kaikkia kutsutaan rukoilemaan. - Arkkipiispa Tapio
Luoma muistuttaa kampanjan sivuilla www.tulkoonsinunvaltakuntasi.fi, että "oleellista ei ole se, mitä me
ihmiset rukouksessa teemme, vaan oleellista on se, mitä Jumala tekee. Jumala huomaa meidät. Hän näkee
meidät, kun asetumme rukouksessa tietoisesti hänen huomionsa kohteeksi. Rukoile siis vapaasti. Rukoile
rohkeasti. Heittäydy Jumalan johdatuksen kannettavaksi. Rukouksen voima on ihmeellinen."
Kampanjasivulla voi myös virtuaalisesti sytyttää rukouskynttilän kartalle sekä kannustaa muita tekemään
samoin.
Vapaaehtoiskirjeen mukana välitän niin ikään erään seurakuntalaisemme ehdottaman Kirkko ja kaupunki –
lehdessä (14.5.) olleen kirjoituksen: Loppuelämä neljän seinän sisällä. Kirjoitus on luettavissa:
https://issuu.com/kirkkojakaupunki/docs/kirkko_ja_kaupunki_2020_10_helsinki/18 Tämä
vapaaehtoisemme idea tekstin yhteisestä jakamisesta on hyvä. Voimme olla aktiivisesti meitä puhuttelevien
kysymysten äärellä. Samoin, jos teillä on: kuvia (innostusta valokuvaamiseen, striimaukseen), rukouksia,
kirjoitettuja mietteitä ym., voisimme jakaa niitä seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa tai Instagramissa?
Materiaaleja voi hyödyntää myöhemmin myös seurakunnan muissa toiminnoissa/tulevissa tilaisuuksissa.

Kesän aika
Seurakunnan diakoniatyö on kesälläkin aktiivisesti toimittamassa kaupungin kanssa Helsinki-apua
ikäihmisille. – Nämä avustustehtävät alkoivat maalis-huhtikuun taitteessa työntekijöiden yhteistyönä.
Vapaaehtoisia on tullut pikkuhiljaa mukaan toimintaan. Tähän mennessä olemme toimittaneet paikallista
kauppa-apua: 110 tehtävää Munkkiniemen seurakunnan alueelle. Myös osa seurakuntamme eri työalojen
työntekijöistä on ollut mukana soittamassa yli 80-vuotiaille/avun tarpeen kartoitus.
Helsinki-apu jatkaa kesälläkin, jos ja kun hallituksen suositus välttää lähikontakteja ja asiointia julkisissa
tiloissa yli 70-vuotiaille ovat voimassa. - Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä ovat myös
avanneet yhteistyössä puhelin- ja asiointiapupalvelun yli 70-vuotiaille helsinkiläisille p. 09 310 10020 (ma–
pe klo 9–16).
Diakoniatyö jakaa toistaiseksi Liikuntamyllyltä tulevia akuuttikasseja keskiviikkoisin klo: 14 niin kauan, kun
meille ruokakasseja annetaan. Ruokakassit tulevat valmiiksi pakattuina. Sisältöön emme voi vaikuttaa.
Kesäaikana (jaon jatkuessa) saatamme tarvita ”ei-riskiryhmiin” kuuluvia vapaaehtoisia. Olethan yhteydessä
allekirjoittaneeseen, jos jakelutehtävät kiinnostavat ja sinulla on mahdollisuus tulla auttamaan.
Diakoniatyö ei toistaiseksi järjestä mitään kokoavaa ryhmätoimintaa, jossa osanottajat ovat ns.
riskiryhmäläisiä.
Munkkivuoren kirkon alttarialueen kunnostuksen vuoksi kesäkuun jumalanpalveluksia ei vielä avata
seurakuntalaisille. Poikkeuksena on juhannuspäivä, jolloin messu toimitetaan Munkkiniemen kirkossa kello
11. Tähän messuun myös seurakuntalaiset voivat tulla paikalle.
Heinäkuussa seurakuntalaiset voivat osallistua messuun sunnuntaisin Munkkiniemen kirkossa kello 11.
Elokuun toiminnasta tiedotetaan myöhemmin. Kaikki jumalanpalvelukset lähetetään edelleen verkossa, ja
niitä voi seurata seurakunnan verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla.

Rukoilemme, että kääntäisit
sydämemme uskomaan sinuun,
kiinnittäisit meidät toivoon ja
sytyttäisit meidät rakkauteen.
Mikael Agricola
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