Valonmessuyhteisö – Porvoon suomalainen seurakunta

VALONMESSU-UUTISET

Syyskauden avaus

Lauantaina 4.9. klo 12–16.30
Gammelbackan seurakuntakeskus
Olet sydämellisesti tervetullut osallistumaan Valonmessuyhteisön syyskauden avaukseen, jossa kerromme yhteisön nykyisistä toimintamuodoista ja suunnittelemme tulevaa. Haluamme kuulla juuri sinun
toiveitasi ja odotuksiasi sekä ideoida yhdessä uutta.
Ilmoittaudu mukaan 27.8. mennessä ja kerro erityisruokavaliosi osoitteella: valonmessu.porvoo@
gmail.com. Ruokamaksu on 5 €/hlö. Ruokaraha
maksetaan paikan päällä käteisenä, ja siihen on
mahdollisuus pyytää työntekijöiltä vapautus.

Ohjelma

12.00 Tervetuloa, yhteislaulu ja ruokailu
12.45 Valonmessun vapaaehtoiset esittäytyvät
ja kertovat toiminnasta:
Valonmessu – Valonrukousillat –
Arkiretriitti – Miestentoiminta
13.05 Yhteisöhautomokoulutukseen
osallistuneet jakavat ajatuksiaan ja löytöjään
13.30 Työskentelyä pienryhmissä
14.15 Yhteislaulu
14.20 Syksyn Valonmessujen teemojen työstämistä
15.15 Hartaushetki; toteutetaan Valonrukousiltojen tapaan
15.45 Ehtoollishetki
15.55 Loppulaulu
16.00 Teejatkot
16.30 KIITOS ja HEI

Valonmessujen yleisteema
syksylle 2021:

RUKOUS ja rukouselämän syventäminen
Mitkä ovat yksittäisten messujen teemat,
siitä päätämme yhdessä Syyskauden avauksessa.

Anne Malve
Valonmessun vapaaehtoinen,
yhteisöhautomokoulutettava

Unelma elävästä, avoimesta ja
luovasta yhteisöstä
Yhteisöhautomokoulutuksessa minulle on kirkastunut, että meitä kaikkia erilaisia kutsutaan yhteyteen.
Jeesus itse on seurakunnan rakentaja, mutta me
saamme tulla osallisiksi elävästä, avoimesta ja luovasta yhteisöstä, rakentua, etsiä Jumalaa ja yhteistä
suuntaa yhdessä.

Minna Tuominen
Seurakuntapastori,
toinen kahdesta
Valonmessun
papista

Yhdessä tekemistä,
yhdessä ajattelemista ja
armollisuutta oppimassa
Yhteisöhautomokoulutuksessa olen tykännyt muun
muassa siitä, että se on prosessi, joka edelleen jatkuu. Prosessi pakottaa ajattelemaan ja ohjaa muutokseen yhdessä. Hienoa tässä prosessissa on se,
että me työntekijät ja vapaaehtoiset olemme yhdessä samassa ”ajattelu- ja rukousveneessä”. Aiemmin
olen osallistunut ja ollut kouluttajana vain sellaisissa
koulutuksissa, joissa koulutukset ovat olleet erikseen
työntekijöille ja erikseen vapaaehtoisille.
Työntekijänä saisi yksin tehtyä asiat nopeasti. Yhdessä tekeminen ja ajattelu on hitaampaa, mutta
kantaa pidemmälle, vaikka se on myös vaativampaa
kuin yksin tekeminen. Seurakunnan perusolemukseen yhdessä tekemisen pitäisi olla sisäänkirjoitettua, olemmehan yhteisö. Nyt kun opettelemme uudenlaista tapaa tehdä messuja ja muuta toimintaa,
ajattelen, että on tärkeää olla armollinen toisillemme
ja itsellemme. Vanhat tutut tavat toimia saattavat
puskea läpi. Työntekijänä minun on oivallettava, että
olen mahdollistaja ja kannustaja, en keskipisteessä.

Mietin nyt, miten löydämme Valonmessuissa käyneiden ja sinne mukaan haluavien lahjat ja mahdollisuudet. Toiveenani on, että jokainen saisi olla mukana sillä intensiteetillä, resursseilla, ajalla ja lahjoilla,
jotka elämäntilanne nyt sallii. Toivon, että Valonm
susta ei tule kenellekään vapaaehtoiselle liian raskas
vapaaehtoispesti. On mahdollista olla mukana ”vain
olemalla mukana”.
Koulutuksen aikana olen lukenut Stephen R. Coveyn kirjan Tie menestykseen. Siinä puhutaan siitä,
että yhteistyö onnistuu silloin, kun ”molemmat voittavat”. Yksilön tasolla vapaaehtoisen ja työntekijän
olisi hyvä tunnistaa, miksi tätä teen, mitä tästä saan,
mikä inspiroi minua? Esimerkiksi minua inspiroi uudet ihmiset ja se, että tapahtuu muutosta ja kasvua.
Jos vain toistetaan samaa kaavaa samoilla toimijoilla
vuodesta toiseen, kyllästyn ja uuvun. Ajattelen, että
Valonmessu vahvistaa koko Porvoon suomalaista
seurakuntaa ja seurakunta vahvistaa Valonmessun
yhteisöä. Koko ajan on hyvä arvioida, miten me ”autamme toisiamme voittamaan”.
Toinen kirja, jota olen lukenut (monta kertaa) viimeisen vuoden aikana, on Brené Braunin Rohkaiseva
johtaja: Rehellisiä keskusteluja, sydänlähtöistä toimintaa ja rohkeita päätöksiä. Kirjan nimi on juuri sitä,
mihin tällä hetkellä Valonmessun yhtenä toimijoista
pyrin. Kirjassa puhutaan paljon haavoittuvaisuuden
näyttämisestä ja sen voimavaroista yhteisöille. Tunnistan tämän ja olen samaa mieltä, mutta siinäkin on
opeteltavaa, kuinka paljon omaa haavoittuvaisuuttani yhteisössä uskallan näyttää ja mikä kaikki on yhteisön rakennukseksi ja mikä ei.
Valonmessun suunnitteluissa ja toteutuksissa meille on usein tullut todistettua, että MOKA ON LAHJA.
Liian täydellisesti suunniteltu ja toteutettu messu
muuttuu yhdessä hengittävästä messusta esitykseksi.
Mokien äärellä on ihanaa opetella olemaan armollinen – koska Jumalakin on armon lähde.

Uusi arkiretriittiryhmä aloittaa
syksyllä 2021

Valonmessut alkavat syyskuussa
striimattuina Tuomiokirkosta

Valonmessussa alkaa uusi arkiretriittiryhmä, joka
kokoontuu seitsemän kertaa joko yhden tai kahden
viikon välein, joko iltapäivällä tai illalla. Tapaamiset
netin kautta sovitaan tarkemmin osanottajien kesken.

Syksyn Valonessujen ajat ovat:
12.9. klo 17
17.10. klo 17
14.11. klo 17

Pastorimme Juhana jakaa ehtoollista Ollille, joka on mukana
mm. musiikkiryhmässä ja arkiretriitissä sekä suunnittelemassa tulevaa miesten toimintaa.

Valonrukousillat

Olemme aloittaneet Valonrukousillat elokuussa, ja ne jatkuvat aina keskiviikkoiltaisin klo 18
Zoomin välityksellä. Linkin löydät FB-sivultamme.
Olet lämpimästi tervetullut rukoilemaan yhteisten ja yksityisten rukousaiheiden puolesta
Valonrukousiltoihin. Voit myös lähettää esirukousaiheesi osoitteella: valonmessu.porvoo@
mail.com
Arkiretriitti on rukousmietiskelyä Raamatun äärellä.
Omissa hiljentymisissä viikolla pysähdytään annettuja tekstejä lukien ja etsien Jumalan läsnäoloa. Ajatuksia kirjoitetaan muistiin. Yhteisissä tapaamisissa
jokainen jakaa vuorollaan löydöistään sen, mitä haluaa. Kokemusten jakamisessa rakennutaan osaksi
seurakunnan yhteyttä ja Pyhä Henki rohkaisee ryhmään osallistuvia.
Jos osallistuminen arkiretriittiin kiinnostaa, voit
ilmoittautua Valonmessun syyskauden avauksessa
Annelle tai s-postilla annemalve@gmail.com.

			

Siunausta kesän viimeisiin päiviin ja alkavaan
syksyyn sinulle! Tavataanhan pian, tavalla tai
toisella.
Valonmessun vapaaehtoisten puolesta

Meiju
valonmessu.porvoo@mail.com
Facebook:
Valonmessu Porvoon suomalainen seurakunta
YouTube: Valonmessu Porvoo

