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Kirpputoritavaraa tarvitaan
Ortodoksiapiiri vuokraa myyntipöydän
Riihimäen Femmatorilta (ent. S-Market)
tiistaista 2.11. lukien ja sitä varten tarvittaisiin
vielä sopivaa myytävää. Kiitos kuitenkin jo
tässä vaiheessa niille, jotka ovat tavaraa
Mineaan toimittaneet! Kirpputorilla
kauppansa tekevät mm. ehjät
käyttötavarat ja koriste-esineet, siistit ja
hiukan laadukkaammat lasten ja aikuisten
vaatteet, kengät ym., ortodoksinen ja muu
kristillinen kirjallisuus, kirjallisuus yleensä sekä
ortodoksinen ja jouluaiheinen esineistö.
Tavaroita voi tuoda Mineaan torstaina 28.10. klo 17–19 tai sopimalla muusta ajankohdasta
kanssani soittamalla numeroon 0400 720 896. Olen tällä tietoa Mineassa ainakin tulevana
maanantaina 25.10. puolenpäivän aikaan.

Elokuvailta Mineassa ti 2.11.
Tiistaina 2.11. klo 18 Mineassa vietetään elokuvailtaa katsomalla yhdessä dokumenttielokuva
”Ryssänkirkkolaiset” (2005), joka kertoo Karjalan ortodoksievakkojen kohtaloista sotavuosina
1939–1944 sekä niiden jälkeen. Dokumentissa evakot kertovat, kuinka heidät otettiin vastaan
sijoituspaikkakunnilla ja miten he sopeutuivat uusiin oloihin. Noin 45 minuutin mittaisen elokuvan
jälkeen keskustellaan aiheen tiimoilta teekupposen äärellä.

Diakoniaruokailu pe 19.11.
Perjantaina 19.11. klo 12–14 Mineassa järjestetään taas pienen tauon jälkeen diakoniaruokailu,
jonka yhteydessä jaetaan paikallisten kauppiaiden lahjoittamia ruokakasseja. Elintarvikkeiden
keruusta ja ruokailun järjestelyistä vastaavat Seppo Saitseff, isä Taisto ja Markku Niemenlehto.
Ruoka-avun ja muun diakoniatyön tarve yhteiskunnassa ei ole vähenemässä. Niinpä voisimme
myös ortodoksiapiirissä pohtia, mihin suuntaan diakonian vapaaehtoistyötä olisi tarpeen
paikallisesti kehittää. Taustatukea on saatavissa seurakunnan puolelta.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan pohjoisen sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan alueen
diakoniatyöntekijänä on tänä vuonna aloittanut sosionomi AMK Katri Heporauta Hattulasta.
Katri on tulossa lähiaikoina Mineaan kertomaan työstään ja diakoniatyön mahdollisuuksista.
Ajankohta on vielä avoinna ja siitä tiedotetaan erikseen.

Isä Johannes Lahtelan vierailu to 16.12.
Torstaina 16.12. klo 18 Mineassa vierailee kirjailija ja pappi Johannes Lahtela, jonka tuore teos
muusikko Samuli Edelmannin elämästä on ollut paljon esillä. Isä Johanneksen aiheena on
”Riippuvuudet hengellisenä sairautena”, joten kirjan teemoja käsitellään isien opetusten
pohjalta. Luvassa on varmaankin myös mielenkiintoista keskustelua.

Arkkimandriitta Mikael tulee ti 11.1.
Tiistaina 11.1.2022 klo 18 Minean vieraaksi tulee Valamon luostarin varajohtaja, arkkimandriitta
Mikael, joka kertoo pyhittäjä Johannes Valamolaisen elämästä ja pyhyyden merkityksestä.
Alustuksen jälkeen on tilaisuus keskustella ja samalla myös kysellä luostarin kuulumisia.

Loppuvuoden 2021 ohjelmaa Mineassa:
Ti 2.11. klo 18 elokuvailta, ”Ryssänkirkkolaiset”
Su 7.11. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
Ti 16.11. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
Pe 19.11. klo 12–14 diakoniaruokailu
Ti 30.11. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
La 11.12. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit (Huom. lauantai!)
Ti 14.12. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
To 16.12. klo 18 isä Johannes Lahtela, ”Riippuvuudet hengellisenä sairautena”
Ma 20.12. klo 18 Kristuksen syntymän esijuhla, Minean joulujuhla
Ajankohtaiset tiedot löytyvät Minean nettisivuilta os: minea.palvelee.net sekä toimitilan
ikkunatiedotteesta.
Hyvää syyskauden jatkoa!
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