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Arvoisat Merimieskirkon vapaaehtoiset, ystävät ja työntekijät; hyvät Merimieskirkon kesäjuhlan
osanottajat täällä Naantalissa ja eri puolilla maailmaa!
Naantalin seurakunnan puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi Naantalin
seurakunnan tiloihin tätä kesäjuhlaa viettämään. Vaikka korona varjostaa tämänkin vuoden juhlia
ja joudumme viettämään niitä erityisjärjestelyin, iloitsen silti kovasti, että tänä vuonna pääsemme
ylipäätään viettämään juhlia viime vuoden tauon jälkeen.
Naantalin historiassa meri ja kirkollinen elämä kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Naantalin
kaupungin historia alkoi 1400-luvulla, kun Ailostenniemeen perustettiin luostari ja sen alaisuuteen
kaupunki. Kuningas Kristoffer antoi virallisen suostumuksensa silloisen Raision Ailostenniemeen
rakennettavalle luostarille 23. elokuuta vuonna 1443 päivätyllä vahvistuskirjalla.
Ei ole mikään sattuma, että luostarin paikaksi valikoitui juuri Ailostenniemi. Tiet olivat harvassa ja
huonokuntoisia, mutta meri tarjosi erinomaisen kulkureitin Ailostenniemeen. Jos sinulla on tänä
viikonloppuna mahdollisuus kuljeskella Naantalin kirkon ympärillä, nauttia Ailostenniemen
kauneudesta ja laskea lähistöllä olevien veneiden määrää, ymmärrät vielä paremmin miksi luostari
ja sen ympärille kaupunki syntyivät juuri Ailostenniemeen.

Meri yhdistää, mutta se myös erottaa. Tälläkin hetkellä suuri joukko naantalilaisia on töissä,
matkoilla tai loma-asunnollaan kaukana merten takana. Näitä vierailla mailla olevia jäseniään
Naantalin seurakunnan on hankalaa tai jopa mahdotonta palvella. Onneksi kumppaninamme on
Suomen Merimieskirkko, joka hoitaa Naantalin seurakunnan puolesta kirkollista työtä eri puolilla
maailmaa.
Erittäin tärkeä Naantalin seurakunnalle on myös kotimaantyön kumppanuus Merimieskirkon
kanssa. Naantalin seurakunnan alueella sijaitsee vilkas satama, jossa vierailee valtava määrä
merenkulkijoita eri kieli- ja kulttuuripiireistä. Meillä Naantalin seurakunnassa ei ole
erityisosaamista heidän parissaan tehtävään työhön. Siksi on kullanarvoista, että meillä on
työtovereinamme Arja ja muut Turun Merimieskirkon joukot hoitamassa tätä tärkeää ja vaativaa
työsarkaa. Samoin on Naantalin kirkkoherrasta huojentavaa tietää, että myös alueellamme
liikkuvat raskaan liikenteen kuljettajat tulevat hyvin kohdatuiksi ja palvelluiksi Turun
Merimieskirkolla.
Toivon, että näiden päivien aikana itse kullakin on mahdollisuus hiljentyä Raamatun sanan äärellä,
kohdata vanhoja tuttavia, nauttia Suomen kesästä ja viihtyä Naantalissa. Psalmin 118 sanoin:
Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä!
Lämpimästi tervetuloa Merimieskirkon kesäjuhlille Naantalin seurakuntakeskukseen ja kirkkoon!

