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Kärlekens uppmärksamhet
Den 9 Mars 1941 börjar Etty Hillesum, en ung judinna i Amsterdam
skriva dagbok. Hennes dagbok handlar om hennes vardag, kärleksliv och
relationer, hennes ambitioner att bli författare men också om hennes
erfarenheter från den halvtimmes tystnad hon börjat hålla varje morgon.
Efter ett tag börjar nästan motvilligt hennes tysta stunder övergå i bön.
Hon överväldigas av en djup tacksamhet som får henne att falla på knä,
vilket närmst gör henne generad, men samtidigt blir ovärderligt för
henne.
Samma år ockuperas Holland av nazisterna och då judar börjar förflyttas
till koncentrationsläger väljer hon att inte fly undan utan dela sitt folks
lidande för att på de sätt hon kan minska den ångest hon ser runt sig.
Sina plågoandar vägrar hon hata; ”varje liten atom av hat som vi tillför
vår värld gör den mera ogästvänlig än den redan är” och att ”en fred kan
inte bli en verklig fred förrän varje enskild människa har freden i sitt
hjärta och röjer undan och övervinner hatet mot medmänniskor” skriver
hon och konstaterar också att det hon äger, det kan ingen ta ifrån henne:
”Himlarna i mitt inre är lika omätliga som över mitt huvud”.
Vi inleder nu fastetiden inför Påsk, en tid som inbjuder till övning i den
Kärlekens uppmärksamhet som Etty upptäckte, den uppmärksamhet
som hjälper oss att se på djupet och långsamt gör hjärtat rymligare så att
det till och med finns plats för fienden. Den uppmärksamheten tror jag
att vi i vår polariserade tid är i särskilt stort behov av. Det är fastans
inbjudan - att likt Etty söka den uppmärksamhet som gör blicken lite
klarare, hjärtat lite varmare och packningen lite lättare.

Kyrkoherde Stefan Äng

Askondagen
2.3 kl. 19 Askondagsmässa - I mässan finns möjlighet att
få ett kors av aska tecknat i pannan eller på handen. Askan
är en symbol för livet som slocknat, elden som falnat och
kärleken som kallnat, allt det vi får bära fram i bön och hopp
om ny glöd och nytt ljus.

Stilla veckan och påsken
11.4-13.4 kl. 19 Andakter i stilla veckan - Vi följer Jesu lidandes
historia i korta andakter under Stilla veckan.
12.4 kl. 18 Påskvandring - För hela familjen i kyrkan. Från när Jesus
rider in i Jerusalem tills han uppstår. Barnen får klä sig till lärljungar eller
soldater och delta i påskens händelser. Upplevelsevandring som passar
barn ca. 5-10 år. Efter vandringen ordnas påskpyssel i Olofsgården.
14.4 kl. 19 Skärtorsdagens mässa
15.4 kl. 10 Korsvägsvandring på långfredagen Vandringen avslutas med passionsandakten.
15.4 kl. 11 Långfredagens passionsandakt
16.4 kl. 23 Påsknattsmässa - Sorgen vänds i glädje,
hopplösheten i nytt hopp! Vi firar Jesu uppståndelse
med fackeltåg runt kyrkan, tändning av Påskljuset, nattmässa och Pasha.
17.4 kl. 11 Påskdagens festmässa för alla åldrar.
6 veckor före Påsk börjar fastan. Fastan är till för att hjälpa oss bli
medvetna om det som får vår kärlek att svalna och vårt hopp att
falna och kallar oss till en mera ansvarsfull livsstil. Man kan fasta på
många sätt; t.ex. med enklare matvanor, avstå från sociala medier,
ge till välgörenhet, hjälpa någon, be och gå i mässan lite mera. I
fastan påminns vi om den kristna trons centrum; att Gud i Jesus
väljer kärlekens och tjänandets väg.
Den sista veckan före Påsk, Stilla Veckan, berättar om hur Jesus
fängslades, led och dog. I påsknatten börjar Påskfirandet; då firar vi
att Guds makt, kärlekens makt, är starkare än döden och att inget
mörker är så mörkt att inte Guds ljus når dit in.

Mässor och andakter
Firar vi varje söndag kl. 11 i sankt Olofs kyrka.
Familjemässa och kyrklunch
Söndag 27.3 kl. 11
Vi firar Marie bebådelsedag med familjemässa. Efter mässan serveras
det kyrklunch i Olofsgården till förmån för insamlingen Gemensamt
ansvar. Lunchen kostar 7€.
Kom till ro min själ
Kristen djupmeditation med Stig Petrone måndag 14.3 & 21.3 kl. 19.30
I Prästgården. Anmälan: stigpetrone@aland.net, 0457 - 385 8699
Meditativ sång
Varannan måndag (jämn vecka) i kyrkan. Med Henrika Lax.
Veckomässor
25.3 Fredagsmässa kl. 18
8.4 Fredagsmässa kl. 18
13.5 Fredagsmässa kl. 18
Efter mässorna är det
ungkväll i Olofsgården.
Familjemässa
Söndag 22.5 kl. 11
Sjungen Vesper
I Jomala kyrka firar vi vesper
en onsdag i månaden kl. 19.
Vespern firas i samarbete
med Ekumeniska
komuniteten i Bjärka-Säby.
23.3 / 20.4 / 25.5 / 15.6

Gemensamt ansvar
…är den den evangelisk-lutherska kyrkans årliga
storinsamling, som hjälper nödställda i Finland
och u-länderna, oberoende av härkomst, religion
eller politisk övertygelse. I år går medlen särskilt till
unga som drabbats på olika sätt av pandemiåtgärderna.
Läs mer på gemensamtansvar.fi
KONSERT
Lördag 12.3 kl. 18.30 i kyrkan.
Åbo musikkonservatoriums kammarkör, Felix Sundström på cello och
Anders Gabriel Sundström på piano.

Andrum
Meditation och avslappning med Tabita Nordberg, varannan tisdag fram
till 19.4 kl. 19.00-20.15 i Olofsgården. Anmälan: 040 - 373 4024 eller
tabitanordberg@gmail.com.
Johannes, kärlekens apostel
Bibelstudier i fastan, onsdagarna 9,16 & 30 mars kl 18.30 med
kyrkoherde Stefan Äng.
Av de fyra evangelierna sticker Johannesevangeliet ut med ett helt eget
perspektiv på berättelsen om Jesus. Under tre träffar får vi tillsammans
med Johannes, ”den lärjunge som Jesus älskade”, ana Guds
kärleksmysterium, uppenbarat i Jesus Kristus, som kulminerar på
Golgata kors och i den tomma graven.

Blomskottsauktion
Tisdag 3.5 kl. 18 i Olofsgården
Auktion och försäljning av plantor och skott, kaffeservering.
Vi tar tacksamt emot donationer i form av plantor och skott till
evenemanget. Dessa kan lämnas på pastorskansliet.
Herrlunch

Missionsdag

Mat och prat för män i alla åldrar,
första torsdagen i månaden kl.
12.00.

26.5 kl. 13.00 i Saltvik. Mer
information kommer senare.

Sopplunch

Kenyamisionen

Till förmån för Gemensamt
ansvar. 5€ för soppa, bröd och
kaka.

Varannan måndag kl. 13

24.3 / 28.4 / 19.5

Tisdagar kl. 12.30

Missionssyföreningen

Sorgbearbetning - när brustna hjärtan läker
Sorg är alla de motstridiga tankar och känslor som en
förlust väcker inom oss och är en naturlig reaktion när vi
förlorat något - vid en anhörigs död, vid en skilsmässa
eller vid stora förändringar i livet.
Sorgbearbetning är en möjlighet att gå in i de motstridiga
känslorna för att hitta en väg till försoning och
tacksamhet över det som varit.
Församlingens diakonissa Ann-Lis Biström erbjuder
sorgbearbetning enskilt och i grupp. Tag kontakt för mer
information. 018 - 328 320.

Barn och unga
Familjens söndagsskola
Bibelns berättelser med flera
sinnen för både föräldrar och
barn (från 5 år)
2.3 / 12.4 / 4.5 kl. 18

Loppis med barntema
Tisdag 26.4 kl. 18-20
Boka bord senast: 19.4
Sonja.wine@evl.fi
Grillkväll med Ålands unga
kyrka
Onsdag 1.6 kl. 18
Nya medlemmar välkomna!
Tisdagsklubben (åk 1-4)
Tisdagar kl. 18-19.30. I klubbrummet i Olofsgården. Pyssel, lek och prat.
Klubb på Frideborg (åk 1-3)
Torsdagar kl. 18-19.30. Pyssel, lek och prat.

Pastorskansliet har öppet mån, tis 9-12 och tors 9-14.30.
Diakonimottagning tis 9-11.
Vi finns på Godbyvägen 445, 22 150 Jomala.
Tel: 018 - 32 830, e-post: jomala@evl.fi, hemsidan: jomala.evl.ax.
Kyrkoherde Stefan Äng
Församlingspastor Laura Serell
Ungdomsarbetsledare Sonja Winé
Diakonissa Ann-Lis Biström
Kantor Eva-Helena Hansen
Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson
Ekonom Tuire Welander
Ekonomiassistent Emma Strömberg
Församlingssekreterare Mathilda Engström
Församlingsvärd Anette M Karlsson
Ledande kyrkvaktmästare & kanslist Anette Karlsson-Karlsson
Församlingsvaktmästare Börje Vördgren
Trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström

018 - 328 311
018 - 328 312
018 - 328 323
018 - 328 313
018 - 328 321
018 - 328 322
018 - 328 320
018 - 328 319
018 - 328 314
018 - 328 315
018 - 328 331
018 - 328 316
018 - 328 317

Meddelande till innehavare av gravplats
Titta gärna till era gravplatser att de är i skick. Är
gravstenarna sneda eller har sjunkit ned behöver de
åtgärdas. Vid frågor kontakta gärna vår trädgårdsmästare
Maria Wallén-Holmström.
Följ oss gärna på sociala medier:

