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Inledningen är 

Inledningen 
–på väg mot högmässans mittpunkt

Församlingen och kan tillsammans 
färdas vidare motBön

Tacksägelse
Lovsång

Tar emot Guds välsignelse
bekänner sin synd

tar emot förlåtelsen
Nattvarden

Ordet

”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden 
bland människorna som han älskar”
Lovsång till den heliga treenigheten

1. Ingångspsalm

2. Välsignelse och 
växelhälsning

3. Inledningsord

4. Beredelse

5. Psaltarpsalm

6. Kyrie

7. Gloria och 
Laudamus

8. Dagens bön

”Herren vare med er” 
”Herren välsigne dig”

Syndabekännelse
Avlösning

Tacksägelsebön

”Herre förbarma dig”

tackar Gud med lovsång och tillbedjan
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ORD PÅ VÄGEN

LIVSFÖRÄNDRING 
PÅ DJUPET
– ny 12-stegsgrupp startar  
i oktober

Förändring är svårt, ofta mycket svårare 
än vi tror, men när vi förstår att vi inte 
klarar oss på egen hand har vi redan tagit 
det första steget. Fler och fler upptäcker 
Anonyma Alkoholisters 12 steg som en 
metod till livsförändring. I höst startar vi 
en 12-stegsgrupp som använder prästen 
Olle Carlssons nyutkomna bok 12 steg 
för hopplösa som gruppmaterial. Det 
är en inspirationsbok för livsförändring 
på djupet om AA:s tolv steg, men inte 
specifikt för den som brottas med miss-
bruk utan för alla ”normalstörda” män-
niskor – de allra flesta av oss. Gruppen 

pågår från 8 oktober fram till maj 2013 
och samlas måndagar kl. 18-20.30 ca varannan vecka. Infotill-

fälle hålls i Matteussalen, Åbohusvägen 3 (II vån) måndagen den 
10 september kl. 18.00-19.30. Man kan då anmäla sig till gruppen 
som tar emot 10 max. deltagare i åldern 25-70 år. Inga kostnader för 
deltagarna. Kontaktperson: Helena tel. 050-380 3957.

Tidigare deltagare i Matteus 12-stegsgrupper:
”Tolvstegsgruppen var just den lilla gemenskap jag länge sökt efter i min 
egen församling där jag fick berätta vad jag hade på mitt hjärta just i 
den stunden och få vägledning av det färdiga material vi studerade, men 
också stöd och uppmuntran av alla andra i gruppen.”

”Jag har fått nya vänner. Jag har fått folk att prata med då jag stöter på 
dem och jag har kommit med i församlingens arbete. Jag fick uppleva 
att det inte ställdes några krav på stor religiositet utan alla fick vara 
med som de var: jag fick tala om mitt liv och mina tankar och samtidigt 
träffa nya människor som ställde upp på samma villkor. Semlorna, te 
och kaffet har också varit viktiga. Allt som allt härligt, att man kunde 
hitta ett sånt här ställe där man kunde vara sig själv på svenska.”

Vår Fader
För många år sedan berättade en skådespelare som är tvåsprå-

kig om hur han en gång kom att spela en roll som sonen i en 
pjäs där relationen till pappan bearbetades. I en av scenerna 

ropade han ”far, far, lämna mig inte!” Pjäsen kom sedan att fram-
föras även på finska, vilket i och för sig inte innebar någon större 
svårighet för honom. Men när scenen där han ropade åt fadern att 
inte lämna honom, spelades upp, så berörde det honom otroligt 
djupt.  Eftersom han alltid talade finska med sin egen pappa, så fick 
vädjan en betydligt större tyngd än han hade anat.

 När det gäller bönelivet måste vi , var och en fråga oss: Är det 
Fader vår, som vi talar till, eller är det vår Fader? Det är nu en fråga 
som blir aktuell när kyrkan under de senaste femton åren har er-
bjudit två olika formuleringar för det vi kallar Herrens bön. Många 
har lärt sig be: Fader vår, som är himmelen, helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike… Och det känns som det rätta sättet.  
För den uppväxande genrationen blir ett sådant språk-
bruk lätt ett hinder. Det blir inte lika relevant som om 
man ber: Vår Fader du som är himlen. Låt ditt namn 
bli helgat, Låt ditt rike komma….

Nu blir det dags att tänka på de kommande gene-
rationerna i kyrkans böneliv. I Matteus församling 
kommer vi att använda oss av den nya formuleringen 
av Herrens bön från och med första advent 2012. Det 
är inte förbjudet att be med orden Fader vår, efter det. 
Och i vissa sammanhang är det säkert på sin plats att an-
vända den gamla formuleringen. Men församlingens med-
lemmar kommer i olika sammanhang att komma i 
kontakt med Herrens bön i ny formulering 
(även om den redan är 15 år gammal) Jag 
hoppas på förståelse för den här förändring-
en, med tanke på de kommande generatio-
nerna som har rätt till en formulering som 
är förståelig för dem. 

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt 
namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i him-
len. Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom 
vi har förlåtit dem som står i skuld 
till oss. Och utsätt oss inte för pröv-
ning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten och äran, 
i evighet. Amen

din kyrkoherde Stefan

FÅR JAG KOMMA TILL KYRKAN?

Hej, får jag komma till kyrkan? Jag har hört att den förlorade 
sonen fick kläder och mat av sin far (Luk.15.22). Jag har druckit i 
dagar, sovit bland sopor och luktar som grisar. Får jag komma till 
kyrkan precis som jag är? Eller störs liturgin, blir stolarna smut-
siga? Jag är svartklädd och piercad, dock vit som ett lakan. Får jag 
komma till kyrkan? Är det ok att jag sitter när man ska stå? Jag är 
stor som ett hus, svettas och väser. Jag har oro i benen, kan inte 
sitta, jag vaggar i gången. Får jag komma till kyrkan? Jesus, han 
mättade den som var hungrig (Mark.6:42). Får jag äta mig mätt 
när gudstjänsten slutar? Jag har hört om samariern som putsade 
såren och skötte den slagne (Luk.10:34). Min blåtira värker, har 
skärsår på kroppen, men vill ändå leva. Finns det någon i kyrkan 
som hinner med mig? Jesus tog straffet för synden på korset 
(1.Petr.2:24). Jag har slagit och stulit, kränkt och förbannat. Får 
jag höra i kyrkan om blodet som renar? Jag har hört om de blin-
da, besatta och sjuka som blev friska och glada när Jesus de mötte 
(Matt.15:30). Jag har smärta i kroppen, tumörer, defekter. Finns 
Jesus i kyrkan? Sätt händerna på mig och smörj mig med olja. Be 
till den Gud som kan hela och bota ( Jak.5.14). Jag har hört om 
att Jesus är vägen, sanningen, livet ( Joh.14:6). Jag har knäböjt till 
gudar av alla de slag, men känner mig vilsen, bortglömd och död. 
Finns han i kyrkan, han som helar och frälser? Visa mig vägen 
som går till hans rike. Finns kraften han gav till de sina i kyrkan? 
Jag längtar, jag vill. Kan jag komma till kyrkan nu redan på sön-
dag, är dörrarna öppna, väntar du Far?

MATIAS GÄDDA

Många Matteusbor har varit i den franska kommunite-
ten Taizé, och ännu fler har hört sångerna därifrån som 
sjungs bland annat i vår kvällsmässa. I höst har vi möj-
ligheten att prova på Taizélivet ett veckoslut - hemma i 
Helsingfors! 

28-30.9 ordnas ett internationellt Taizémöte med 
sång, andakter och möten i Taizéstil och tillsammans 
med bröder från Taizé. Evenemanget är riktat till 15– 
35-åriga unga men alla är välkomna på de öppna böne-
stunderna.

Vi vill uppmuntra Matteusbor att delta i mötet, men 
även om man inte kommer att delta kan man hjälpa 
till. Att inkvartera ungefär tusen gäster, som deltagar-
antalet väntas bli, kräver gemensam ansträngning.
Församlingsbor som har möjlighet att inkvartera 
unga, gärna minst två så att de inte känner sig ensam-
ma, får gärna kontakta församlingens kontaktperson 
Andreas eller mötets arrangörer. Gästerna får gärna 
delta i söndagens gudstjänst i Matteuskyrkan som 
kommer att anpassas för gästerna ifall de blir många.

”Två kvadratmeter och lite frukost är det enda som 
behövs” sade broder Stephen i en intervju med Kyrk-
pressen.

Anmälningar har redan kommit från Australien, USA, 
Ryssland, Finland och femton andra europeiska länder.

Taizé kommer till Helsingfors

Anmälan och mer 
information: 
www.taizehelsinki2012.fi

Kontakt för inkvartering: 
andreas.andersson@
helsinki.fi eller  
maikki.viljanen@yahoo.com
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ADRESSER

Matteuskyrkan, Åbohusv. 3
Matteussalen, Åbohusv. 3, 2 vån.
Marielundskapellet i Nordsjö kyrka,  
Hamnholmsv. 7
Degerö kyrka, Rävsundsv. 13
Kvarnbäckens kyrka, Kvarnvingen 10
Östersundom kyrka, Kapellv. 65
Botbygårds kapell, Botbygårdsvägen 5

SEPTEMBER-DECEMBER
FÖRSAMLINGENS PROGRAM
BARNVERKSAMHET
Söndagsskola (från 4 år)
följande söndagar: 9.9, 23.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12
kl. 12 i Matteuskyrkan.
Dagklubb (3-6 år)
Nordsjö, Sjökortsgränd 6, tel. (09) 2340 7331
må, on, to, fr kl. 9.30 – 12.30
Ledare: Marianne Bergström
Familjeklubb
Nordsjö, Sjökortsgränd 6, tel. (09) 2340 7331
tisdag kl. 9.30-12 eller 13.00-15.30
Ledare: Marianne Bergström
 Lördags Klapp & Klang
Följande lördagar: 15.9, 6.10, 27.10, 24.11 kl. 10.00-10.45 
(9 mån-4 år med vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Anna Brummer. Ingen förhandsanmälan.
Musikverkstad
Följande lördagar: 15.9, 6.10 kl. 10.00-10.45 (5-8 år med 
eller utan vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.
Gung & Sjung
Klapp & Klang
Måndag förmiddagar i Matteussalen
Ledare: Anna Brummer, tel. (09) 2340 7326

JUNIORER (7-12 år) 
Sportklubb 
i ungdomsgården Rastis, Häng och Fläng
Fjärdstråket 6 
Varje tisdag kl. 15-16 (åk1-2), kl. 16-17 (åk 3-6) . Start 4.9
Inneskor med! Ingen avgift, ingen förhandsanmälan.
Ansvarig är Catarina Bärlund-Palm,
familjearbetsledare tel. 050-380 3936

UNGDOMSVERKSAMHET 
Skriba 2013
Info och anmälning till Skriftskolan 2013 görs senast 
30.9 på: www.matteus.fi
Skriftskolan inleds i januari 2013.
Sportlov i Åre!!!
Välkommen med på Sportlovsresa till Åre  
16-24.2.2013.
Info och anmälningar kan redan göras på  
www.matteus.fi
Vindfång
Diskussions- och gemenskapskvällar för ungdomar  
och unga vuxna varannan måndag kl.18-21,  
start 10.9 i Matteussalen.
Ungdomskvällar på fredagar kl.18-21. Vi inleder med 
en enkel mässa kl.18. Sedan blir det fika och program.
Ungdomsinriktad kvällsmässa sö 30.9 kl.18 i Matteus-
kyrkan
Höstdagarna 2-4.11.2012 i Toijala
Anmäl dej senast ons 17.10 på www.matteus.fi
Hjälpisutbildningen startar med Höstdagarna 
2-4.11. Info och anmälan på www.matteus.fi
Vår Fortsättningsutbildning till hjälpledare startar i 
september. Anmäl ditt intresse på www.matteus.fi

UNGA VUXNA
Innebandy
Måndagar kl. 18 – 19.30 i Rastis, Nordsjö, Fjärdstråket 6. 
Ingång från gårdssidan, Rastis ungdomsgård. Start 27.8.
Egen klubba med.
Kontaktperson: Sabina Ekholm, tel. 050-320 6609
Tonja (09) 2340 7330 eller 050-380 3988

MUSIK 
Det finns körer för både barn och vuxna.
Mera info:
Barnkören: Daniela Forsén, tfn 050-414 7860
Kyrkokören: Anders Forsman, tfn 050-433 5578

ÖVRIGA GRUPPER
Nordsjö samtalsgrupp
Varannan måndag kl. 12.30.
Ledare: Karin Degerman
Nordsjö kyrka, Hamnholmsvägen 7
Start 10.9
Torsdagsträffen
En grupp för Dej som vill ha trevlig gemenskap med sång 
och samtal. Kaffeservering. 
Varannan torsdag kl. 12. Matteussalen
Start 13.9
Motionsgymnastik för damer 
Botby kyrka, Stenportsvägen  5.
onsdagar kl. 19.00, start 5.9.
Ledare: Veronica Renwall
Samling för män
Diskussionskväll en fredag i månaden kl. 19-21:
21.9, 19.10, 16.11, 14.12 
Matteussalen
Kvinnor mitt i livet
kl. 18-21 följande måndagar: 24.9, 29.10, 26.11
Info ger Gun Erikson-Blomfelt, tel. 050-364 4096
Matteussalen

SEPTEMBER
Lö 1.9 
kl. 12 konfirmation i Matteuskyrkan
Sö 2.9  14 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 9.9  15 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
On 12.9
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Sö 16.9  16 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 23.9  17 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan,  
efteråt kvällste i Matteussalen
Sö 30.9 Mikaeldagen
kl. 12 familjemässa i Matteuskyrkan
kl. 18 ungdomsmässa i Matteuskyrkan

OKTOBER
Sö 7.10 19 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
On 10.10
kl.8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Lö 13.10 
kl. 12 & 15 konfirmation i Matteuskyrkan
Sö 14.10  20 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan, missionskaffe
kl. 15 konfirmation i Matteuskyrkan
Sö 21.10  21 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 16 knattekyrka i Matteuskyrkan för hela  
småbarnsfamiljen. Leksakskollekt.
Lö 27.10
kl. 11-14 Liv i Matteus i Matteuskyrkan (se sid. 4)
Sö 28.10 Reformationsdagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan,  
efteråt kvällste i Matteussalen.

NOVEMBER
Lö 3.11  Alla helgons dag
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 nattvardsgudstjänst med parentation  
i Botbygårds kapell 
Sö 4.11  23 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 11.11  24 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 14.11
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Sö 18.11  Uppbrottets söndag
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Lö 24.11
kl. 10-12 Adventspyssel i Matteussalen
Sö 25.11  Domsöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan,  
efteråt kvällste i Matteussalen.

DECEMBER
Sö 2.12  1 Advent
kl. 12 festmässa för hela familjen på 1 advent  
i Matteuskyrkan.
Må 3.12
Julvandring för stora och små på kvällstid  
i Matteuskyrkan 
To 6.12  självständighetsdagen 
kl. 12 högmässa med festligt kyrkkaffe på  
självständighetsdagen i Matteuskyrkan
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna på Brändö, 
Vilan
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna i Östersun-
dom
Sö 9.12  2 Advent
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
On 12.12
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Lö 15.12
kl. 13 Barnens vackraste julsånger i Matteus-
kyrkan
kl. 14 Matteus julfest i Matteuskrykan. En stund 
av gemenskap inför julen med lek och allvar,  
julgröt och julsånger.
Sö 16.12  3 Advent
kl. 10 ingen högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 De vackraste julsångerna i Matteuskyrkan  
Må 17.12
kl. 19 De vackraste julsångerna i Nordsjö kyrka  
Ti 18.12 
kl. 19 De vackraste julsångerna i Kvarnbäckens 
kyrka
To 20.12
kl. 19 De vackraste julsångerna i Degerö kyrka  

Nästa MATTEUS-bilaga 
ingår i Kyrkpressen 5.12.

NATTVARDEN
Glutenfritt bröd och alkoholfritt vin finns 
tillgängligt i våra högmässor för den som  

ber om det.

Rätt till ändringar förbehålles. 
Se närmare annonsering i Kyrkpressen  
och Hufvudstadsbladet.
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BARNLÄGER (7-12 ÅR)
16-18.11 på Kvarnudden
Anmäl senast 2.11. Pris: 40 euro
Anmäl till kansliet: 09-2340 7300 eller 
catarina.barlund-palm@evl.fi

Gospeldag för barn och tonåringar (7-15 år)
med Anna-Pia och Mikael Sarvar i Matteuskyrkan, 
Åbohusvägen 3, Östra Centrum
lö 22.9 kl. 13-18.30  (övningar, saft och middag).  
Pris: 20 euro/person
Anmäl till kansliet matteus.fors@evl.fi
eller (09)2340 7300 senast 14.9.
Arr. Matteus församling & Förbundet Kyrkans Ungdom

Vi inbjuder församlingsbor i alla åldrar 
till gemenskap med lunch, kaffe och 
program för både barn och vuxna. 
Furaha-kören medverkar. Bl a höst-
pyssel för barn.

Frivilligarbetet i Matteus församling - vad är det?
Församlingen vill erbjuda dig möjlighet att göra något gott för en medmänniska 
och att vara delaktig i din församlings verksamhet.
Alla har vi fått olika gåvor som vi får använda för varandras bästa.
I frivilligarbetet behövs allas kunnande. Dina uppgifter beror på vad du själv 
helst vill göra. Medan man deltar i verksamhet kan det hända, att man märker 
att man har gåvor man inte visste om.
     Du kan vara med i högmässan som gudstjänstdiakon och ha hand om olika 
praktiska uppgifter. Det ordnas utbildning och vägledning för den som vill vara 
med.
I Matteus församling kan du vara med i en grupp som besöker äldreboenden. 
Där kan man vara besöksvän, promenadhjälp eller tillsammans med gruppen 
ordna program för de äldre.
     Det finns församlingsbor som behöver hjälp med små praktiska göromål. 
Det kan vara att få en handräckning med trädgårdsarbete eller en tavla uppsatt 
mm. 
I vårt kök behövs personer som kan fixa traktering till olika evenemang tillsam-
mans med en köksgrupp eller med personalen.
     Du kan också komma med som frivillig i församlingens barnverksamhet, 
som ledare för söndagsskola eller vara med på barn- och familjeläger.
En frivilliginsats kan vara allt mellan en engångsinsats nu och då till ett längre 
engagemang. 
     Kom med och delta i församlingens verksamhet och utveckla ett frivilligar-
bete som är till glädje för dig själv och andra.

BIBELSKOLA

Lär känna din Bibel. Vi studerar 

Bibeln och Bibelns värld.

Vi fördjupar vår bibelkunskap.

Varannan onsdag i Matteussalen 

kl. 18.30-20, start 19.9. 

Ingen förhandsanmälan.

Vi är till för dig! MATTEUS FÖRSAMLING Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors | TFN (09) 2340 7300 | E-POST matteus.fors@evl.fi
E-POST TILL MEDARBETARNA fornamn.efternamn@evl.fi | PASTORSKANSLIET ÖPPET mån./tis./tors./fre. kl. 9–14, 
ons. kl. 12–14. | HEMSIDA www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus

Helena Rönnberg 
församlingspastor

(09) 2340 7322
050-380 3957

Johan Hallvar  
kaplan

(09) 2340 7321
050-380 3954

Lars-Olof Ahlfors 
kaplan

(09) 2340 7323
050-380 3958

Stefan Forsén 
kyrkoherde

(09) 2340 7310
050-380 3945

Vi är till för dig!

Tonja Paavola 
ungdomsarbetsledare

(09) 2340 7330
050-380 3988

Carita Riitakorpi  
diakonissa

(09) 2340 7328
050-380 3986

Catarina 
Bärlund-Palm 

familjearbetsledare
(09) 2340 7333
050-380 3936

Karin Degerman 
diakonissa

(09) 2340 7327
050-380 3976

Pääkkönen Soila 
vaktmästare

(09) 2340 7315

Anders Forsman 
tf. kantor

(09) 2340 7325
050-433 5578

Anna Brummer 
kantor

(09) 2340 7326
050-380 3975

Marianne 
Bergström  

dagklubbsledare
(09) 2340 7331
050-380 3995

Daniel Jakobsson 
ungdomsarbetsledare

(09) 2340 7329
050-380 0710

050-433 5578

Pia Valtanen
församlings-
sekreterare

(09) 2340 7302

Inge-May Sevonius 
församlings-
sekreterare

(09) 2340 7300

Christine Westerholm  
sekreterare 

för frivilligverksamhet
(09) 2340 7314
050-407 0181
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Kontakta oss: 
Frivilligarbetet: Christine Westerholm tel. 050- 407 0181 eller christine.wester-
holm@evl.fi
Barnverksamheten: Catarina Bärlund - Palm tel. 050- 050-380 3936 catarina.
barlund-palm@evl.fi
Köksgruppen: Else-Maj Byman tel. 040-504 4410 else-maj.byman@elisanet.fi
Bi Hagman tel. 040-560 5065 bi_hagman@hotmail.com

Matteus för-
samling på 
Facebook.

LIV I MATTEUS
Lö  27.10 kl. 11 -14 i 
Matteuskyrkan.

Kolla Matteus nya hemsida: 
www.matteus.fi eller bloggen: 
matteusbloggen.wordpress.com

Joykids festival

Gospeldag för barn


