Godkänd av kapellrådet 31.10.2019

KOLLEKTERNA I SUNDOM KAPELLFÖRSAMLING 1.1-31.7.2020
mån 6.1.

Trettondagen – Epifania Högmässa med missionstema
Jesus, världens ljus
För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.

sön 19.1.

Andra söndagen efter trettondagen Ekumenisk gudstjänst
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f.

sön 26.1.

Tredje söndagen efter trettondag Babykyrka
Jesus väcker tro
För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar.
Lärkkullastiftelsen sr

sön 2.2.

Kyndelsmässodagen Högmässa, konfirmander medverkar
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst

sön 16.2.

Andra söndagen före fastetiden – Sexagesima Högmässa
Sådden av Guds ord
Kollekt till vänförsamlingen

sön 23.2.

Fastlagssöndagen – Esto mihi Kvällsmässa
Guds kärleks offerväg
För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr

sön 1.3.

Första söndagen i fastan – Invocavit Högmässa
Jesus segrar över frestelserna
För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande
arbetet i Svenskfinland, KRAN r.f.

sön 15.3.

Tredje söndagen i fastan – Oculi Sång och musikkväll
Jesus segrar över ondskans makter
För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f.

sön 22.3.

Marie bebådelsedag Familjemässan Vi får säga pappa
Herrens tjänarinna
För de missionsprojekt som församlingen stöder

sön 29.3.

Femte söndagen i fastan Högmässa
Lidandets söndag
För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse,
utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.
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sön 5.4.

Palmsöndagen Högmässa
Ärans konung på förnedringens väg
För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, Svenska Lutherska
Evangeliföreningen r.f.

tor 9.4.

Skärtorsdagen , Kvällsmässa
Den heliga nattvarden
för stöd för personer som utsatts för människohandel. Elpida r.f.

fre 10.4.

Långfredagen Gudstjänst,
Guds Lamm
Ingen kollekt

sön 12.4.

Påskdagen, Familjegudstjänst
Kristus är uppstånden
För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.

sön 19.4.

Första söndagen efter påsk – Quasimodogeniti Kvällsmässa
Uppståndelsens vittnen
För arbetet bland kvinnor, Mediamission Budbärarna r.f.

sön 3.5.

Tredje söndagen efter påsk – Jubilate Högmässa
Guds folks hemlängtan
För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missionssällskapet r.f.

sön 17.5.

Femte söndagen efter påsk – Bönsöndagen Högmässa i Solf kyrka, stupades dag
Hjärtats samtal med Gud, kollekt i Solf

sön 31.5.

Pingstdagen, högmässa
Den heliga Andens utgjutande
För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift,
Kyrkostyrelsen

sön 14.6.

Andra söndagen efter pingst Konfirmation
Förgängliga och oförgängliga skatter
Konfirmanderna väljer kollektmål

sön 28.6.

Fjärde söndagen efter pingst Högmässa
Förlorad och återfunnen
För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.

sön 5.7.

Femte söndagen efter pingst Sommarsånger på Prästgårdsbacken eller utanför kyrkan
Var barmhärtiga
För söndag i blomstertid, insamlingen Sommarsånger för att möjliggöra och stöda utbildning,
Kyrkans Utlandshjälp sr

sön 19.7.

Sjunde söndagen efter pingst Högmässa
Kärlekens lag
Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen

