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Lue viesti selaimessa

Hiippa 2/2019

Uuden äärellä
Kiitollisuus, ilo ja pieni helpotuskin – ne ovat päällimmäisinä mielessä ensimmäisenä aamuna piispanvihkimyksen jälkeen. Se
miten pitkään ja huolella messua ja viikonlopun muuta ohjelmaa niihin liittyviä lukemattomia näennäisesti näkymättömiä
yksityiskohtia on valmisteltu, kertoo paljon Espoon hiippakunnasta. Täällä on paljon lahjoja, joita jaetaan ja tuodaan yhteiseen
pöytään. Täällä on runsautta, josta riittää jaettavaksi muihinkin pöytiin. Täällä on sitoutumista, täällä on taitavia tekijöitä ja
uskollisia esirukoilijoita. Tänne on hyvä tulla.
Juhlan jälkeen alkaa arki. Värittäköön hiippakuntamme arkea jatkossakin hyvä, rajoja ylittävä yhteistyö ja yhteinen rukous. Arjen
ja juhlan keskellä jos vielä jaksamme muistaa, että viimekädessä kyse ei ole siitä mitä me teemme – vaan siitä, mitä Jumala
tekee. Kyse ei ole siitä keitä me olemme – vaan siitä, kuka Jumala on.

Kaisamari

Rukous
Ota, Herra, koko minun vapauteni,
ymmärrykseni ja koko minun tahtoni.
Sinä olet antanut minulle kaiken,
mitä minulla on, kaiken, mitä olen;
ja minä luovutan kaiken sinun jumalallisen tahtosi haltuun,
sinun käyttöösi.
Anna minulle vain rakkautesi ja armosi.
Silloin olen kyllin rikas eikä minulla ole muuta pyydettävää.
Aamen.

Ignatius Loyolan rukous

Piispanvihkimys
Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi 1.11.2018 valittu TT, pastori Kaisamari Hintikka vihittiin virkaansa Espoon
tuomiokirkossa sunnuntaina 10.2.2019 klo 10.00 alkaneessa messussa. Vihkimisen toimitti arkkipiispa Tapio Luoma
avustajineen.

Vihkimysmessusta
Vihkimyksessä arkkipiispa Luomaa avustivat tuomiorovasti Antti Kujanpää, apulaispiispa Kristján Björnsson Islannista, piispa
Katherine Finegan (ELCA), piispa Veikko Munyika Namibian ystävyyshiippakunnasta, piispa Jan Otto Myrseth Norjasta, piispa
Ragnar Persenius Ruotsista, emerituspiispa Karsten Nissen Tanskasta, pääsihteeri Martin Junge Luterilaisesta
Maailmanliitosta, piispa Teemu Laajasalo ja piispa Björn Vikström.
Piispan pitämä saarna löytyy tästä.
Piispa vihitttiin ja siunattiin virkaan Jumalan sanalla, rukouksella ja kätten päällepanolla.
Uusi piispa sai virkaan vihkimisen yhteydessä piispanviran tunnukset: ristin, sauvan sekä uuden liturgisen asun. Helsingin
hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, Luterilaisen Maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge ja Porvoon hiippakunnan piispa

Björn Vikström pukivat piispa Hintikan viran tunnuksiin.
Messu televisioitiin suorana YLE TV1:ssä sekä radioitiin Yle Radio 1:n kanavalla. Ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa.
Messu jälkeen tarjoltiin juhlakahvit Espoon kuntayhtymän koulutuskeskus Omniassa.
Lue lisää

Avoimet ovet Espoon tuomiokapitulissa
Tiistaina 26.2.2019
9.00 Ovet avautuvat
Café Capitulium tarjoilee höyryävän ihania kahvikokemuksia, kepeää suusuolaista ja
pientä makeaa.
9.30 Ohjelmallinen osuus istuntosalissa
Aamuhartaus ja Yhdessä-palkinnon jako
n. 10.15 Ovet auki - vapaamuotoista oleilua, keskustelua, jakamista...
Mm. mahdollisuus tavata uusi piispa ja nauttia Café Capituliumin tarjottavista.
12.00 Avoimet ovet sulkeutuvat
TERVETULOA!

Yhteisvastuu 2019
Vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua esim. avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.
Maailman katastroﬁalueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta
lapsille ja nuorille.
Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon
diakoniarahasto ja paikallisseurakuntien diakoniatyö (molemmat 20 %
keräystuotosta).
Haastamme kaikki seurakuntien työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt
osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen 2019.
Lisää tietoja keräyksestä sekä hyviä virikemateriaaleja seurakunnan arkeen
löydät linkistä!
Lue lisää

Somebrunssi
Somebrunssi hyökkää jälleen suoraan ytimeen! Tule kuulemaan mitä youtubessa
tapahtuu, kuka tubettaa ja miten ja miten kirkon kannattaisi olla linjoilla! Tarjolla
aamiaista, jakamista, kokemista ja yhdessäoloa!
Torstaina 14.3.2019 klo 8.30-11.30 Ravintola Henricus (Kirkkokatu 16 A)
Lue lisää

Ilmiöitä ja oppimista...
Tule oppimaan, miten voit vahvistaa nuorilähtöisyyttä ja merkityksellistä oppimista
rippikoulussa ilmiötyöskentelyjen kautta! Lähipäivät: 20.-21.3. ja 10.10.2019. Pari
paikkaa vielä jäljellä!
Lue lisää

LAPE -päivä 28.3.2019
Lue lisää

KiTOS
Espoon hiippakunta kutsuu hiippakunnan alueella harjoittelevia kirkon alan
opiskelijoita vuosittain moniammatillisiin KiTOS-päiviin. Keväällä seminaaripäivä
järjestetään to 4.4.2019 klo 9-16 Kauniaisten kirkolla. KiTOS tulee sanoista:
kirkon työhön opiskelevien seminaari. Seminaarissa pohditaan kirkon työtä ja
työntekijän ammatillista identiteettiä.
Lue lisää

Istunnon päätökset

Istunnon aikataulut

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon

Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain
historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.

maanantaina.
Lue lisää

Tuomiokapituli kokoontui 14.2.2019. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 15:
"Suuri on Herran viisaus, hän on väkevä ja voimallinen ja
näkee kaiken." (Sir. 15:18)
Lue lisää
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