
WELCOME!  
 
 
 
 
 
 
 
TERVETULOA! 

 

Rev. Mia Hagman 
tel: (561) 774-1481 

e-mail: pastor.miahagman 
        @gmail.com 

www.pastormias. 
wordpress.com 

 

 
Music Director,  

Michael Poutiainen 
 

Church office 
        561-582-0554 

 

Open Wed -Fri  
10 a.m.- 2 p.m. 

Sun. 8 a.m. - 12 p.m. 
 

Office Manager  
Sarai Paavola 

 
 

Sunday Worship 
 

Suomenkielinen/
Finnish  

9:00 a.m. 
 

English   
11:00 a.m. 

 
Coffee social  

10:15 a.m. 
 

Fine Arts  
Pre-school 

 

Director,  
Pirjo Campitelli  

 
561-307-2657 

 
Open Mon-Fri 

7:30 a.m.- 5:00 p.m. 
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Pastorin tervehdys /  Pastor’s Greeting 

Onward to Autumn. 
 

Last month’s Gospel readings and sermons all discussed the theme of Jesus as the bread of 
life. Through Jesus we receive the only nourishment that leads us to the forgiveness of sins 

and to eternal life.   
 

Each of us can be a contributor in sharing the bread of life with one another. We share the 
bread of life, by bravely proclaiming the Word and refraining from speaking harmfully of 
one another.  From the actions of those we hold dearest to our hearts, we receive the bread 

of life with a grateful smile. That bread is miraculous, in that the more we share of it, the 
more we receive of its nourishment. You and I can be the very ones who receive 2 fish and 5 
loaves to feed thousands. 
   

I am delighted with last months start to our Freedom Reigns evenings! In October we can 

look forward to resuming the Evenings of Light and Joy with the Kotikirkko, Finnish Pente-
costal Church, as well as many diakonia and Talkoot, fix-it– up and clean-up days prepared 

for this Fall. All this together with our traditional Sunday mornings, nourishes and strenght-
hens us. Just as they also prepare us to give, contribute and share the good which has beco-
me our good portion of life’s bread, the mercy that is in Christ Jesus.   
 

I hope, that during the upcoming Fall season, our congregation will provide sweet and appe-

tizing living bread in plentiful supply to fill the air all around us with its fresh aroma.  
 

 

With thoughts in blessing,  

Pastor Mia 

Kohti syksyä. 
 

Kaikki menneen kuun evankeliumitekstit ja saarnat käsittelivät aihetta Jeesus, elämän leipä.  
Jeesus on ainoa ravinto, jota nauttimalla me pääsemme osalliseksi syntien anteeksiantamuk-
sesta ja ikuisesta elämästä.  
 

Meistä jokainen voi olla elämän leivän jakaja. Me teemme sitä, jaamme tuota leipää, rohkai-
sun sanoina ja pidättymällä puhumasta pahaa. Me jaamme elämän leipää hymyn, hyväksyn-
nän ja lähimmäisrakkaudellisten tekojen kautta. Tuo leipä on siitä ihmeellistä, että mitä 
enemmän sitä jaamme, sitä enemmän tulemme myös itse ravituiksi. Sinä ja minä voimme 
olla niitä, jotka saamme kaksi kalaa ja viisi leipää riittämään tuhansille. 
 

Iloitsen suuresti viime kuussa alkaneista Freedom Reigns-illoista, lokakuussa jälleen alka-
vista Valon ja ilon tilaisuuksista Kotikirkon kanssa sekä monista syksylle suunnitelluista 
diakonia- ja talkootempauksista. Kaikki tämä yhdessä perinteisten sunnuntaiaamujen kanssa 
ravitseee ja vahvistaa meitä. Se myös varustaa meitä jakamaan eteenpäin sitä hyvää, mikä on 
tullut osaksemme, elämän leipää, armoa ja osallisuutta Jeesuksessa Kristuksessa.  
 

Toivon, että tulevana syyskautena seurakuntamme voi enenevissä määrin olla levittämässä 
suloista ja puoleensa vetävää tuoreen ja elävän leivän tuoksua ympärilleen.  
 

Siunaavin ajatuksin,  
Mia-pastori 

www.standrewsfl.com 
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September/Syyskuu 

    September Birthdays / Elokuun syntymäpäivät 

Birthday wishes!/Syntymäpäiväonnittelut! 
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HAPPY BIRTHDAY! 

PALJON ONNEA! 

PLEASE NOTE!  

Services will be 
held in the  

Fellowship Hall 
until October. 

 

1    John Konkola      
1    Merja Hulkkonen 
2    Naomi Fox 
3    Teuvo Sakko 
12  Pirkko Karttunen 
12  Eila Sikanen 
13   Liisa Rajala 
16   Kyosti Hamalainen 
18 Marjatta Liimakka 

21 Kaarina Vaisanen 
22 Olli Ojala 
22 Peter Makila 
23 Deborah Grotke 
25 Anja Liedes  
25 Jari Toyli 
26 Irma Ojanen 

St. Andrew’s Program for September 
Sun. 2   9:00 a.m.  Ehtoollisjumalanpalvelus  
                    11:00 a.m. English Worship Service and Communion 
  3:00 p.m. Worship service and communion at the Finnish American Rest Home  
 

Sun. 9  9:00 a.m Jumalanpalvelus  

 11:00 a.m. English Worship Service 
 

Fri. 14 7 p.m. Freedom Reigns Night 
 

Sat. 15    11:00 a.m.  Memorial Service for Sylvia Soderstrom  
 

Sun. 16 9:00 a.m. Ehtoollisjumalanpalvelus 

 11:00 a.m. English Worship Service and Commuion  
 

Wed. 19   3:00 p.m. Worship Service and Communion at the FARH  

  

Fri. 28 7:00 p.m. Freedom Reigns Night 
 

Sun. 23 9:00 a.m. Jumalanpalvelus 

 11:00 a.m. English Worship Service 
 

Wed. 26      5:00 p.m.  Church Council Meeting  

  

Sun. 30 9:00 a.m. Jumalanpalvelus 

 11:00 a.m. English Worship Service 
 

      

           Pastor Mia is at the FARH every Thursday from 3:30 p.m.—5:00 p.m.  

    & FARH Bible Study is every Thursday at 4:00 p.m with Marja-Liisa Palonen 



Music News / Musiikkiuutisia 

Remember to notify the church office 
of your address change!  

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesi 
kirkon toimistoon!   

(561) 582-0554 

NEWS FROM THE ALTAR GUILD 
 

Sanctifying and preparing the church environment with the Pas-
tor is a truly honorable task. The altar guild attempts to maintain 

and improve our Holy House of Worship.  
It is a nice group with whom you can share your skills.   

Please join us in October, to our monthly 
 Wednesday morning meetings at 9:00 a.m.  

Our first meeting will be on October 3.   

       
   

            Michael Poutiainen 

 
 
Summer is soon over and our congregation is beginning to come back to Florida for the season.  Thank you to the all 
choirs, singers and all the musicians, that have given their talents to our church over the summer months. I would also 
like to thank Bob Mishaine & Friends, the group who brought us a gospel music night in August called “Freedom 
Reigns”.  There was a good response from those who came to enjoy the music. Look for more events like this in the 
future. Choir rehearsals will begin at the end of September/ early October. Everyone is welcome to come and sing 
with us!! Chapel choir rehearsal is Monday evening at 5:45, and Finnish choir is Friday morning at 9:45. 
 

Kesä on kohta takana ja seurakuntalaiset alkavat palata Floridaan. Kiitos kaikille kuorolaisille, soololaulajille ja musi-
koille ketkä on antaneet lahjansa käyttöömme menneen kesän aikana. Haluaan myös kiittää Bob Mishaine & Friends- 
musiikkiryhmää, joka järjesti kirkossamme  elokuussa gospelillan nimellä ”Freedom Reigns”. Palaute illasta oli posi-
tiivista. Toivomme tulevaisuudessa lisää tämänkaltaisia tilaisuuksia.  
Kuoroharjoitukset alkavat syys-lokakuun vaihteessa, kunhan kuorolaiset ovata takaisin täällä. Kirkkokuoroihin kaiva-
taan lisää laulajia, tervetuloa mukaan! Englanninkielinen Kappelikuoro harjoittelee maanatai-iltaisin klo. 5:45, ja suo-
menkielinen kuoro perjantaiaamuisin klo. 9:45. 

Last Month´s Giving: August 2018 
 
8/5-18 
Attendance: 27 F, 19 E   46 total 
Offering: $631.00 
Spanish CPC rent: $1,700.00 
Rental– Brown Funeral Home: $400.00 
Coffee Social: $55.00 
Total: $2,786.00 
 
8/12-18 
Attendance: 24 F, 15 E  39 total 
Offering: $632.00 
Coffee social: $50.50 
Total: $682.50 
 
8/19-18 
Attendance: 25 F, 15 E  40 people 
Offering: $924.00 
Coffee social: $72.0 
Total: $996.00 
 
8/26-18 
Attendance, combined 10 a.m. service: 50 people 
Offering: $758.00 
Meatball luncheon: $235.00 
Royalties: 00.84 
Total: $993.84 
 
Total for the month of August 
(church income only):                     $5,458.34 
 
    

UUTISIA ALTTARITOIMIKUNNALTA 

Kirkon ympäristön puhdistus, pyhittäminen ja  palvonta pastorin 
kanssa on kunnioitettava tehtävä. Kirkon alttaritoimikunta pyrkii 

ylläpitämään pyhää taloa palvontaan.  
Se on mukava ryhmä, jonka kanssa voit jakaa taitojasi. 

Tervetuloa kerran kuussa keskiviikko koukouksiin alkaen 
klo 9.00.  Ensinmäinen pidetään 3. lokakuuta. 

Please send announcements for the next newsletter by 
September 19.  Send them by e-mail to 

 standrews33460@bellsouth.net  

lImoitusten ja uutisten viimeinen jättöpäivä on  19 
syyskuuta. Lähettäkää tiedot sähköpostiin:   

standrews33460@bellsouth.net  



 

Merja Hulkkonen kiittää kauneista ruusuista ja syntymäpäivä onnitteluista!  
 

Merja Hulkkonen would like to thank everyone for kind birthday wishes  
and the lovely roses she received.  

Muistamme mieleeni äskettäin poistuvat jäsenet ja 

ystävät: 

Sylvia Soderstrom 
Muistotilaisuus 15.9 klo 11 

Kaarlo Huttula 

John Karttunen 

Muistetaan heitä meidän rukouksissa. Kiitos. 

 

ANNOUNCEMENTS 

 Service times will change  beginning in October.    
Finnish service will begin at 10: 00 a.m.  

and  
English service will begin at 11:15 a.m.  

 

Jumalanpalveluksen aika muuttuu lokakuussa.  
Suomenkielinen jumalanpalvelus alkaa klo 10.00  

ja  
englanninkielinen alkaa klo 11.15 

We fondly remember our recently departed  
members and friends:  

 
Sylvia Soderstrom  

Memorial service 9.15 at 11:00 a.m. 
 

Kaarlo Huttula 
 

John Karttunen 
 

Please take a moment to remember them in your 
prayers.  Thank you. 

"The “volunteer of the month” is  

Marianne Maenpaa. 

We give our warm thanks to Marianne who 

during her brief visit here busily volun-

teered at the church and the rest home. 

 

Kuukauden vapaaehtoinen" on Marianne Mäenpää.  

 

Lämmin kiitos Suomesta vierailleelle Mariannelle 

palvelusta niin kirkolla kuin Lepokodillakin.  

 

Jäämme odottamaan jälleennäkemistä.   



    Preschool News – September 2018 

 
We had a very busy summer – the time just 

flew by. We had fun learning about Hawaii 

(pineapples, volcanoes and hula dances); 

Rocks (gems, crystals, painted pet rocks); America (4th of July, Statue of Liberty); and Music 

(musical note mosaics, making shakers, singing and dancing).  

Now the new school year is well under way and we have welcomed a new group of students to 

our preschool family. We are filled to capacity once again with a waiting list. 

The school will be closed on September 3rd for Labor Day.  

September is always a time to make friends, learn school rules, explore and play. Our first 

theme is Transportation. We will paint cars, make paper planes and create shape trains. 

An on-going theme in September and October is Colors and Shapes. We learn about mixing 

primary colors to make secondary colors, study the basic shapes and we’ll paint, cut, paste, 

sculpt and incorporate colors and shapes into all of our projects. 

September also means the beginning of the fall season. We will paint fall leaves and apple 

trees and bake some apple pie. 

God Bless, 

Pirjo Komonen Campitelli                                                                                                     
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 Leikkikoulun uutisia - Syyskuu 2018 
 
Meillä oli hyvin kiireinen kesä - aika lensi. Meillä oli hauskaa oppia Hawaiista (ananaksista, 

tulivuoreista ja hula-tansseista); Kivet (helmet, kiteet, maalatut lemmikkieläinten kivet); 

Amerikka (4. heinäkuuta, Vapaudenpatsas); ja musiikki (musiikki-mosaiikki, räiskintä, 

laulaminen ja tanssi).  

Nyt uusi kouluvuosi on hyvin alkanut ja olemme uusia opiskelioita otettu vastaan 

esikouluperheeseemme. Odotuslista koulunpääsyyn on taas täynnä hakijaa. Koulu suljetaan 3. 

syyskuuta Labor Day -päivänä. Syyskuu on aina aika ystävien tekemiseen, koulun sääntöjen 

oppimiseen, tutustumiseen ja pelaamiseen. Ensimmäinen teemamme on Kuljetus. Me maalataan 

autoja, tehdään paperialustat ja luodaan junat. Jatkuva teema syys- ja lokakuussa on värejä 

ja muotoja. Opimme päävärien sekoittumisesta toissijaisiin väreihin, tutkitaan perusmuotoja ja 

maalataan, leikataan, liitetään, muotoillaan ja sisällytetään värejä ja muotoja kaikkiin 

projekteihimme. Syyskuu tarkoittaa myös syksykauden alkua. Maalataan laskulehtiä ja 

omenapuita ja leivotamme omenapiirakkaa. 
 

Jumalan siunausta,  

Pirjo Komonen Campitelli   



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveiset Global Leadership Summit- johtajuuskonferenssista! Meillä oli erittäin antoisat ja intensiiviset kolme päi-
vää Boca Ratonin Community Churchissa. Seurasimme sateliittilähetystä, joka näytetiin satoihin muihin kohteisiin 
ympäri maailman. Konferenssin puhujina oli menestyneitä johtajia niin eri seurakunnista kuin suurista yrityksistä-
kin. Oli mielenkiintoista kuunnella haasteista, joita puhujat olivat matkallaan kohdanneet. Minulle jäi hurjan paljon 

asioita mieleen, mutta haluaisin jakaa niistä viisi tärkeintä: 
 

1. Todellinen johtajuus ohjautuu ylhäältä. Ilman Jumalan antamaa voimaa ja Jeesuksen esimerkkiä meidän oma voi-
mamme ei kanna. Suhde Taivaalliseen Isään ja kulkeminen Hänen johdatuksessaan on elämän perusta. 

 
2. Älä ikinä unohda MIKSI teet jotakin. Pidä aina mielessä, mikä on missiosi.  

Ilman merkityksellistä missiota toiminnalla ei ole jatkuvuutta. 
 

3. Todellinen johtajuus vaatii nöyryyttä ja empatiaa. Rakasta ja välitä aidosti!  
 

4. Ei ole olemassa virheitä. Ne ovat pikemminkin oppitunteja. Yritämme liikaa olla täydellisiä sen sijaan, että rehel-
lisesti jakaisimme yhdessä myös vaikeuksiamme. Jakamalla elämää opimme toisiltamme ja saamme kokea yhteyttä. 

 
5. Luota ihmisiin. Älä jaa tehtäviä vaan jaa auktoriteettia. Jos et voi luottaa tiimiisi, et anna heille tilaa kasvaa.  

Älä ole kontrollifriikki. 
 

Siunattua syksyä kaikille!  
 
 

Greetings from the Global Leadership Summit! We spent three very intense and  inspiring days in the Boca      
Community Church following the conference through satellite broadcast. Thousands of people in hundreds of       

locations around the globe followed the broadcast. The speakers in the conference were successful leaders both  
from churches and also well known companies. It was interesting to learn about the challenges these leaders from 

different fields have had along their journey.  So many points stayed with me, but I would like to share you           
five most important ones: 

 
1. True leadership comes from above. Without the strength God gives us or without the example of Jesus our own 
strength falls short. The relationship with our Heavenly Father and following His lead is the foundation we need to 

build on. 
 

2. Never forget WHY you are doing what you do. Keep your mission in mind. Without a mission that truly is mea-
ningful, our work doesn’t have continuity. 

 
3. True leadership requires empathy and humility. Genuinly love and care about the people around you! 

 
4. There’s no such thing as a mistake. We should see the mistakes as lessons. Instead of trying to be perfect, we 

should be sharing our mistakes with others and learn from eachother. We can experience more fellowship when we 
are real and honest about our imperfections. 

 
5. Trust people. Don’t share tasks, share authority. If you can’t trust your team you’re not giving them space to 

grow. Don’t be a control freak. 
 

Many blessings to all and let’s enjoy the beginning of autumn! 
 
 

Church 

Update 
by Sarai Paavola 



NEWS FROM THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT   
 

From Rodney Paavola: 
 

Day 1 of the Global Leadership Summit was a great success. It was apparent right from the start that good leadership 
consists of many qualities and characteristics. An influential leader plays a valuable role at home, church, work, 
amongst friends, online and practically everywhere. In the New Testament looking at the life of Jesus we see the best 
example of a true leader. Everything He did was to build and benefit others showing a selfless character which in-
fluenced global history and culture. Through His life we learn how valuable we are. He inspired us to live extraordi-
narily and empowers us supernaturally. The trials and tribulations of life are great with many failures but each failure 
is valuable in building character and understanding along our journey. It’s through our mistakes and hardships that we 
learn what it is to be human. It is of great importance to be real, transparent and humble to one another. Through hu-
mility greatness is paved. To keep fighting the cause, getting back up and never giving up on our mission. Hospitality 
is our best friend as we serve one another. Double up on generosity and surely others will notice the greatness of He 
that is in you. Being a great leader may have many complexities.  However, as we walk with he will simplify our li-
ves, light our next step and in the right environment/wind allow us to soar free as an eagle for all to see. 
 
(Suomk.) Ensimmäinen päivä johtajuuskonferenssissa oli suuri menestys. Alusta alkaen oli selvää, että esimerkillinen johtajuus 
koostuu monenlaisista piirteistä ja tekijöistä. Vaikuttavalla johtajalla on tärkeä rooli kotona, kirkossa, työpaikalla, ystävien kesken, 
netissä ja käytännössä katsoen kaikkialla. Kun katsomme Uutta Testamenttia ja Jeesuksen elämää, näemme esimerkin todellisesta 
johtajasta. Kaikki mitä Hän teki, oli toisten hyväksi ja heidän kasvukseen. Hänen epäitsekäs luonteensa vaikutti koko maailman 
historiaan ja kulttuuriin. Hänen elämänsä kauttaan ymmärrämme, kuinka arvokkaita olemme. Hän opetti meitä elämään poikkeuk-
sellisesti, ja Hän antaa siihen voiman henkensä kautta. Ongelmien ja koettelemusten kautta meille tulee paljon epäonnistumisia, 
mutta jokainen epäonnistuminen rakentaa meidän luonnettamme ja ymmärrystämme. Virheiden ja vaikeuksien kautta opimme, 
mitä on olla ihminen. On ehdottoman tärkeää olla aito, rehellinen ja nöyrä toisia kohtaan. Nöyryys luo tietä menestykselle; taiste-
leminen oikeiden asioiden puolesta, se että emme luovuta emmekä unohda tärkeintä missiotamme ikinä. Vieraanvaraisuus on paras 
ystävämme kun palvelemme toisiamme. Kun tuplaamme anteliaisuutemme ja välittämisemme, ihmiset huomaavat Hänen suuruu-
tensa meissä. Tiivistettynä; menestyksekäs johtajuus koostuu monista tekijöistä, mutta kun kuljemme Taivaallisen Isämme kanssa. 
Hän tasoittaa tiemme ja valaisee askeleemme. Kun aika ja olosuhteet/tuuli ovat oikeat, Hän vapauttaa meidät liitämään vapaina 
kuin kotka. 
  
From Hanna Kiuru: 
 

I had the good fortune of being able to attend the Global Leadership Summit again this year.  The event is usually full 
of advice and inspiration for leadership improvement and the development of organizations.  The GLS always main-
tains its foundation in the Gospel; the Word of the Lord always promoting potential through faith and positive think-
ing.  Day 2 of presentations continued to focus on solution oriented leadership.  Problems need to be confronted in the 
right ways and solutions should sustain organizations and their staff.  Throughout the day, speakers reminded every-
one of their responsibility as leaders, which meant to partner, build healthy relationships and to stay intently focused 
on the growth and care of the organization, not getting sidetracked by noise, or false pretenses from others. What a 
great message that was for our church, as well.  As we too watch what happens in the world, God asks us to stay away 
from distraction and reaction.  Responding with care is no easy task, but it is the neighborly love we know works and 
in which we believe. Our church, like other religious organizations can offer united prayer, mutual giving, and service 
that prepares the spirit to heal and join in God’s Holy Spirit on earth. How grateful and blessed is our community!  
May we continue to work together to nurture the individual spirit and keep our church alive and growing well into the 
future.   
 

(Suomk.) Minulla oli onni osallistua Global Leadership Summitiin uudestaan tänä vuonna. Tapahtuma on yleensä täynnä neuvoja 
ja inspiraatiota johtamisen parantamiseksi ja organisaatioiden kehittämiseksi. GLS ylläpitää aina perustan evankeliumissa, Jumalan 
sana mikä edistää mahdollisuuksia uskon ja positiivisen ajattelun avulla.  Esitysten toinen päivä jatkoi keskittymistä ratkaisuihin 
suuntautuneeseen johtajuuteen, sillä meillä kaikille tulee ongelmia matkalla ja on kuitenkin tarvetta ylläpitää järjestöjä ja 
henkilöstöään. Koko päivän ajan puhujat muistuttivat kaikkia vastuuta johtajina, jotka tarkoittaivat kumppanuutta, rakentaisivat 
terveitä suhteita ja pysyisivät tarkasti keskittyneet organisaation kasvuun ja huolenpitoon, puuttumatta reagoimaan meluun tai 
väärennöksistä muilta. Mikä loistava viesti tämä on myös meidän seurakunnalle. Kun me myös katsomme, mitä tapahtuu 
maailmassa, Jumala pyytää meitä pysymään kaukana häirinnästä ja reaktiosta. Vastaaminen huolella ei ole helppo tehtävä, mutta se 
on naapurin rakastamista, jota tunnemme teoksissa ja johonkin uskomme. Seurakuntaamme, kuten muut uskonnolliset järjestöt, 
voivat tarjota yhtenäistä rukousta, keskinäistä antamista, palvelua ja muita tekoja, jotka valmistavat henkeä vahvistumaan ja 
liittymään Pyhään Henkeen. Kuinka kiitollinen ja siunattu on meidän yhteisömme! Jatkamme yhdessä työssämme kehittämään 
yksilöllistä henkeä jokaisessa ja pitämään seurakuntamme pirteänä ja kasvamaan tulevaisuudessa. 



 

St. Andrew’s kirkko on elänyt mukana seurakuntalaistensa arjessa sen perustamisesta lähtien. Perhe- ja 

seniorityö ovat edelleen toimintamme keskiössä. Tarjoamme toimintaa sekä englanniksi että suomeksi. 

Teemme suomenkielistä turistityötä ja toimimme yhteistyössä muiden alueen amerikansuomalaisia palve-

levien tahojen kanssa. Pyrkimyksemme on jatkuvasti kehittyä ja kasvaa kristillisenä, lähimmäisenrakkautta 

ja tervettä hengellisyyttä välittävänä yhteisönä. Seurakuntamme toimintaan kuuluvat joka sunnuntaiset 

sanajumalanpalvelukset ja messut, raamattu- ja rukouspiirit, erilaiset luento- ja opetusillat sekä konsertit 

ja musiikkitoiminta. Lisäksi tarjoamme englanninkielistä rippi- ja leikkikoulutoimintaa.  

Tervetuloa mukaan! 

Since its establishment, St. Andrew’s Lutheran Church has developed along with its congregation.  We 

currently primarily serve families and seniors, providing assistance in both English and Finnish.  Much of 

our mission includes responding to the Finnish tourists in the area and also collaborating with Finnish-

American organizations in the area.  Our mission continues to be one of nurturing neighborly love in a ca-

ring community growing in Christ.   Our congregation’s activities include Sunday worship services and 

masses, Bible and prayer groups, different lecture and educational evenings, as well as concerts and mu-

sical performances.  We also provide confirmation and preschool classes in English.  

Please join us some time!   

 


