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Arkkimandriitta Mikael tulee 17.5.
Kristus nousi kuolleista!
Ortodoksiapiirin/ Minean kevään päätapahtuma on
tiistaina 17.5. klo 18, jolloin Valamon luostarin johtaja,
arkkimandriitta Mikael, tulee Mineaan kertomaan pyhittäjä
Johannes Valamolaisen elämästä ja pyhyyden
merkityksestä. Tämä harvinaislaatuinen vierailu on siirtynyt
koronarajoitusten vuoksi kahteenkin otteeseen, joten nyt
kannattaa tulla paikalle! Alustuksen jälkeen on tilaisuus
keskustella ja kysellä luostarin kuulumisia hiljattain
tehtävässään aloittaneelta uudelta igumenilta.
Pyhittäjä Johannes Valamolainen (1873–1958) on toinen
Suomen ortodoksisen kirkon niin sanotuista omista pyhistä.
Hänet todettiin pyhäksi Konstantinopolin patriarkaatissa ja
liitettiin pyhien joukkoon Valamon luostarissa kolmisen
vuotta sitten. Hänen muistopäiväänsä vietetään 5.6.
Isä Johannes aloitti kilvoittelunsa Laatokan Valamossa 28-vuotiaana ja toimi kymmenkunta
vuotta myös Petsamon luostarin johtajana. Talvisodan myötä Valamon veljestö joutui
evakkoon päätyen lopulta Heinävedelle. Siellä Johanneksesta tuli luostarin rippi-isä ja monien
luostarissa kävijöiden hengellinen opastaja.
Vilkas kirjeenvaihto ohjattavien kanssa ja kirjeistä kootut teokset eri kielillä ovat tehneet
Johanneksesta arvostetun ja laajalti tunnetun hengellisen ohjaajan. Opetuksensa hän
ammensi Raamatusta ja pyhien isien teksteistä. Teoksista tunnetuin lienee arkkipiispa Paavalin
suomentama ”Valamon vanhuksen kirjeitä” vuodelta 1985.

Kevään kuulumisia
Keväällä käynnistynyt Kässäklubi on päässyt mukavasti tekemisen makuun. Klubilaiset ovat
viihtyneet käsitöiden parissa siinä määrin hyvin, että syksyksi kaavaillaan jo kokoontumiskertojen lisäämistä. Seuraavaksi on suunnitteilla kirjonta- ja lankatöiden lisäksi karjalaisen naisen
kansanpuvun, sarafaanin, sekä pirtanauhojen valmistusta. Kässäklubi kokoontuu torstaina 12.5.
klo 10–13, joten rohkeasti mukaan! Samana päivänä klo 14–16 on koolla diakoniailtapäivä.
Olemme luoneet ensimmäisiä kontakteja Riihimäelle saapuneisiin Ukrainan sodan pakolaisiin.
Huhtikuun alkupuolella kävimme esittelemässä seurakunnan ja Minean toimintaa heidän
viikkotapaamisessaan, ja muutamat ovat jo rohkaistuneet osallistumaan liturgiaan tai käyneet
tilaisuuksissamme hiljentymässä ikonien äärellä. Minean nettisivuille avattu ukrainankielinen sivu
toimii tietokanavana kirkollisissa asioissa: minea.palvelee.net/ukrayinska.html
Pakolaisille tarjotuista kaupungin asunnoista puuttuivat kalusteiden lisäksi jopa suihkuverhot,
joten pyynnöstä olemme hankkineet sellaiset ortodoksiapiirin diakoniavaroilla 12 asuntoon.
Kiitos kaikille diakonia-avustusta lahjoittaneille. Rahat menivät todelliseen tarpeeseen!

Kiitokset myös kaikille kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneille! Jos maksu on jäänyt syystä
tai toisesta hoitamatta ja haluat tukea ortodoksiapiirin toimintaa, 10 euron jäsenmaksun voi
maksaa Riihimäen Ortodoksiapiiri ry:n tilille FI90 5396 0220 2706 65.

Loppukevään ja kesän ohjelmaa
Seuraava liturgia ja kirkkokahvit on Mineassa lauantaina 14.5. klo 10. Helluntain aattona eli
perjantaina 3.6. klo 18 kokoonnutaan kappelikirkolle toimittamaan muistopalveluksia haudoilla
ja nauttimaan perinteiset Ritva Harakan tarjoamat hautuumaakahvit. Kaikki tapahtumat
lueteltuna ohessa, joten tervetuloa mukaan!
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To 12.5. klo 10–13 Kässäklubi käsitöistä ja käden taidoista kiinnostuneille
To 12.5. klo 14–16 avoin diakoniailtapäivä kahvikupposen äärellä
La 14.5. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
Ti 17.5. klo 18 arkkimandriitta Mikaelin alustus: "Pyhittäjä Johannes Valamolaisen elämä"
Ti 24.5. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
Pe 3.6. klo 18 Sielujen lauantain litaniat haudoilla, kokoontuminen Riihimäen
kappelikirkolla, os. Kolehmaisenkatu 26
La 9.7. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net
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