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TExT & foTo: LEIF PIETILÄ

Församlingens lovprisning är en återspegling 
av den himmelska lovsången.

Gud innesluter församlingen i sitt namns 
välsignelse och beskydd och utrustar guds-

tjänstdeltagarna för kärlekens verk.

Avslutningen

INLEDNINGEN – ORDET – NATTVARDEN – AVSLUTNINGEN
Med detta nummer slutar Matteusbilagans ett år långa serie om 
högmässans moment.

Läs mer om högmässan i boken Tjäna Herren med glädje. Handled-
ning för högmässan. Kyrkostyrelsen 2002. Du hittar publikationen 
på webben i pdf genom att googla på dess namn.

Avslutningen är också sändning: gå i frid 
och tjäna Herren med glädje. Välsignel-

sen och sändningen hör ihop.

Den avslutande musiken handlar ofta om 
tacksägelse, dagens tema eller sänd-

ningen.



Det finns en förunderlig styrka i att bli 
uppmuntrad. Gåvor som man knappt 
kände till att man hade blir verkliga när 

någon annan tycks se dem och uppmuntrar en 
att använda dem. Varför uppmuntrar vi inte var-
andra så mycket mera?

Det finska samhället beskrivs ofta som drab-
bat av den sk. Jante-lagen, dvs.: Du skall inte tro 
att du är något. Stick inte upp. Tro inte att du är 
klokare, bättre, förmer än vi andra….  ett sam-
hälle som övervakar sina medlemmar helt i Ak-
sel Sandemoses anda i boken om samhället Jante 

(En flykting korsar sitt spår, 1933). Kanske är det så. Vi vågar inte se det som är 
värt att vara stolt över hos oss själva. Och därför är det också svårt att uppmuntra 
andra, eller lovprisa deras insatser.

Mänskan är skapad för att tacka och lovprisa Gud och tjäna honom. Allt annat 
som finns till skall stöda detta syfte, säger de andligt erfarna.

Men mänskor som inte vet hur man lovar, prisar uppmuntrar -  blir lätt hand-
lingsförlamade också när det gäller Gud. 

När jag ser en ung mänska övervinna sig själv och sjunger en lovsång i guds-
tjänsten; när jag ser en betrodd församlingsmedlem strunta i vad andra tycker 
och tänker och försvarar de svagare med de ord han har; när jag ser en oljemål-
ning som försöker återskapa en vision av Guds godhet…. då kan jag ana något 
av vad det betyder att lovprisa Gud.

Att möta Gud är inte bundet till en på förhand fastställd form.  Det handlar 
om att ärligt vara den man är och tacka Gud för det – genom att använda sig av 
det man fått. 

Den konstnärlighet som du besitter, som är äkta och genuin är det som räknas. 
Den skall inte jämföras med någon annans. Den musikalitet som du kan ge ut-
tryck för, är ditt sätt att uttrycka tacksamhet. Den skall inte värderas enligt någon 
annans uppfattning.

Och du då? Det finns så mycket hos dig som andra kunde uppmuntra. Så 
mycket som du kunde göra för att världen skall bli en plats som är bättre att leva 
i – mera bli det Gud vill att den skall vara. 

Du kan nog! Jag är säker på att du kan. Både uppmuntra mänskor och tacka 
Gud.

Gör det

Din kyrkoherde Stefan
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Tid för människan
Det viktigaste för en diakoniarbetare är 
att ha tid för människan, anser diakonis-
san Cecilia Forsén. – Vi kan vandra en 
bit med på vägen, säger hon.

Cecilia Forsén har mångsidig erfarenhet av diakoniarbete 
och arbete inom sjuk- och hälsovården. I hennes arbets-
historia finns också Matteus – hon jobbade här ett drygt 
år 1987–1988. 

Då handlade arbetet mest om seniorer, medan klienter-
na i dag ofta är personer i arbetsför ålder som drabbats av 
arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller andra problem, 
berättar Cecilia.

Cecilias andra repris i Matteus började i januari i år. I 
dag tar bland annat datorer och administration mycket tid 
i anspråk. Därför säger Cecilia att det är viktigt att vara på 
alerten och sköta om att det finns tid att möta dem som 
behöver hjälp.

Den viktigaste hjälpen som jag kan erbjuda en människa 
är att jag har tid att sitta ner och tala. Det är viktigt att visa 
att vi har tid att fundera just på dina frågor. Vi kan vandra 
en bit med på vägen. 

Diakoniarbetarna i Matteus, Cecilia och Carita Riitakor-
pi, har många redskap i sin verktygsback: t.ex. ekonomisk 
krishjälp och hjälp med att vid behov ta kontakt med de 
rätta instanserna inom socialvården och hälso- och sjuk-
vården. Samtidigt är det mycket viktigt att bereda plats för 
själavård och möjlighet till bön, betonar Cecilia.

Det är kyrkans speciella uppgift som ingen annan sköter, 
och det är vi också utbildade till. Och när människor vän-
der sig till kyrkan tror jag att de väntar sig att få någonting 
som de inte kan få någon annanstans. 

Det är kanske inte alltid lätt för människor att tala om 
det andliga, men ju mer vi lyfter fram det, desto naturligare 
tror jag att det blir.

TExT och foTo: LEif PiETiLä

Jag ville bli diako-
nissa för att jag alltid 
har varit fascinerad 
av människor, säger 
Cecilia Forsén.

Cecilia Forsén:  
tfn 050 380 3976, 
09 2340 7327

FIXARNA
Behöver du hjälp med mindre arbeten i hemmet? 
Det kan vara fråga om lampbyten, att hänga upp 
en tavla, gardiner och liknande eller hjälp med 
att skaffa reparatör. Kontakta då församlingens 
FIXARGRUPP som består av frivilliga församlings-
bor till din tjänst.  
Kontaktperson är Kai Ahola tfn 040-553 1460

BESÖKSVÄNNER
Vill du ha någon att prata med eller någon att gå ut 
på en promenad med nu och då? Det finns frivilliga 
församlingsbor som vill ställa upp.
Om du har frågor eller vill ha kontakt med en 
besöksvän kontakta då 
Christine Westerholm tfn 050-407 0181
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ADRESSER

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

MAJ - SEPTEMbEr

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.
Nästa MATTEUS-bilaga ingår i Kyrkpressen 5.9.2013

foTo: Sxc

MAJ
Sö 19.5 Pingstdagen
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna, Brändö, Vilan
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna, Östersundom 
kyrka
Sö 26.5 Treeinghetssöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JUni
Sö 2.6  2 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Må 3.6
kl. 17.30-20 grillkväll på Laajaranta, Degerö 
(se  nedan)
Sö 9.6 3 s e pingst 
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 16.6  4 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Ti 25.6
kl. 19 Med metro till musiken konsert i Matteus-
kyrkan
Lö 22.6  Midsommardagen
kl. 12 gudstjänst i Matteuskyrkan
Sö 23.6  5 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 30.6  Apostladagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JULi
Sö 7.7  7 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 14.7  Kristi förklarings dag
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 21.7  9 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Ti 23.7
kl. 19 Med metro till musiken konsert 
i Matteuskyrkan
Sö 28.7 10 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

AUgUSTi
Sö 4.8   11 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 11.8  12 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet i 
Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Må 12.8
kl. 18 välsignelse av barn inför skolstarten 
i Matteuskyrkan
Sö 18.8  13 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
Ti 20.8
kl. 19 Med metro till musiken konsert i Matteus-
kyrkan 
Sö 25.8  14 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

SEPTEMbEr
Sö 1.9  15 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
Sö 8.9 16 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. Efteråt 
kvällste i Matteussalen.
On 11.9
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Sö 15.9  17 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan (radiering)
Sö 22.9  18 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 29.9  Mikaelidagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Matteus församling 
önskar alla  
en glad sommar!

Må  3.6 kl. 17.30-20
GRILLKVÄLL FÖR ALLA 
ÅLDRAR
Laajaranta, Humleuddsv. 15, 
Degerö

Gemenskap, allsång och 
program för både barn och 
vuxna. Korvgrillning mm.  
Serveringsavgift 2 euro. 
Inomhus vid regn. 
Helena Rönnberg och Catarina 
Bärlund-Palm medverkar. 
Ingen anmälan.

Torsdag  13.6 
PENSIONÄRSUTFÄRD
Malmgårds slott Pernå och 
Strömfors bruk

Vi startar kl 8.30 och kommer 
tillbaka kl.17.00. 
Priset är 20 euro, och i priset 
ingår kaffe, lunch och bussre-
san. Meddela om du har speci-
aldiet.
Anm. till kansliet senast 31.5 
kl.14 tfn (09) 2340 7300
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VÄLSIGNELSE AV BARN 

INFÖR SKOLSTARTEN

Måndag 12.8 kl. 18.00 

i Matteuskyrkan

Helena Rönnberg och Catarina 

Bärlund-Palm medverkar.

Välkommen!

SOMMARLÄGER FÖR BARN (7-13 år)
7-10.8 på Nilsas lägergård, Sibbo
Friluftsliv, äventyr, sång, andakt mm.
Pris: 60 €, inkl. resor. 
Anm. till kansliet matteus.fors@evl.fi eller 
tfn (09) 2340 7300 senast fr 10.6. 
Meddela ev. allergier/dieter i samband med anmälan. 

FAMILJELÄGER 
16-18.8 på Lekholmen
Start på fredag kl. 17, tillbaka söndag kl. 17. 
Eget program för barn och vuxna samt 
gemensamma aktiviteter och samvaro.
Pris: 35 €/vuxen, 25 €/barn 5-17 år, under 5 år
gratis. 
Anm. till kansliet matteus.fors@evl.fi eller 
tfn (09) 2340 7300 senast fr 10.6.
Meddela ev. allergier/dieter i samband med anmälan. 

Vi är till för dig!
Matteus försaMling  
Åbohusvägen 3,  
00900 Helsingfors
tfn (09) 2340 7300
Webbsidan www.matteus.fi

Carita  
Riitakorpi  
diakonissa

(09) 2340 7328
050-380 3986

Catarina  
Bärlund-Palm 

familjearbetsledare
(09) 2340 7333
050-380 3936

Cecilia  
Forsén 

diakonissa
(09) 2340 7327
050-380 3976

Johan  
Hallvar
kaplan

(09) 2340 7321
050-380 3954

Anders  
Forsman 
tf. kantor

(09) 2340 7325
050-433 5578

Marianne  
Bergström  

dagklubbsledare
(09) 2340 7331
050-380 3995

Helena  
Rönnberg 

församlingspastor
(09) 2340 7322
050-380 3957

Pia  
Valtanen

församlings-
sekreterare

(09) 2340 7302

Lars-Olof  
Ahlfors 
kaplan

(09) 2340 7323
050-380 3958

Pääkkönen  
Soila 

vaktmästare
(09) 2340 7315

Inge-May  
Sevonius 

församlings-
sekreterare

(09) 2340 7300

Daniel Jakobsson 
ungdoms- 

arbetsledare
(09) 2340 7329
050-380 0710

Christine  
Westerholm  

sekreterare för  
frivilligverksamhet

(09) 2340 7314
050-407 0181

Stefan  
Forsén

kyrkoherde
(09) 2340 7310
050-380 3945

Anna  
Brummer 

kantor
(09) 2340 7326
050-380 3975

Patricia  
Högnabba 

konfirmandteolog
(09) 2340 7332 
050-408 9010

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. 

Daniela  
Forsén

musikledare
(09) 2340 7324  
050-414 7860

Staffan  
Strömsholm  
musikledare

Mauriz  
Brunell  
tf. kantor

040-869 8899

Tonja Paavola 
ungdoms- 

arbetsledare
(09) 2340 7330
050-380 3988
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KVÄLLSUTFÄRD TILL KULTURcENTRET SOFIA 
I NORDSJÖ 
to 4.7
Avfärd från Matteuskyrkan ca. kl.16.30. Vi deltar i nattvards-
mässan i den heliga vishetens kapell kl.17. Efter det får vi infor-
mation om verksamheten, får eventuellt se en konstutställning 
och avslutar med kvällste och en semla som var och en beta-
lar själv. 
Anmälning till kansliet tfn (09) 2340 7300 senast 27.6.

UTFÄRD TILL IITTALA GLAScENTER to 11.7
Start från Matteuskyrkan kl. 9. Guidad tur i glasfabriken och 
glasmuseet. Lucnh i Lasimäen ravintola. Efter lunchen ser vi 
naivisternas sommarutställning och avslutar med att besöka 
de olika butikerna som finns på området. Resans pris är 45 
euro. Eventuellt förmiddags- och eftermiddagskaffe står var 
och en för själv.
Anmälning till kansliet tfn (09) 2340 7300 senast 4.7.

KVÄLLSUTFÄRD TILL SJÖMANSKyRKAN 

I NORDSJÖ to 8.8
Avfärd från Matteuskyrkan kl.17. Vi besö-
ker kyrkan där sjömanspräst Jaakko Laasio 
berättar om verksamheten och håller en 
andakt. Vi klättrar upp i hamntornet och 
beundrar utsikten och avslutar med kvällste 
och smörgås som var och en betalar själv.
Anmälning till kansliet tfn (09) 2340 7300 
senast må 5.8 före kl.12.


