GUDSTJÄNSTER - Stilla Veckan och Påsk - 2019
14 april - Palmsöndagen – Passionsdagen
- kl. 09.30 – Mässa på polska
- kl. 11.00 - Högmässa med palmvälsignelse
- kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn
Åminnelse av vår Herres, Jesu Kristi intåg i Jerusalem
Idag börjar Stilla veckan, som också kallas den Heliga veckan eller den Stora veckan. Idag
höll vår Konung sitt intåg i den heliga staden för att gå sitt frälsande lidande och sitt
förhärligande till mötes. Idag välsignas de kvistar som skall påminna om hur folkmassan
hyllade Jesus med palmkvistar. När vi bär dem i kyrkan och tar dem med oss hem, då är de
ett uttryck för vår offentliga bekännelse till Människosonen.

18 april - Skärtorsdagen
- kl. 18.00 - Mässa och tillbedjan
Åminnelse av eukaristins och prästadömets instiftande
Vid sin sista måltid tillsammans med de tolv instiftar Jesus det nya förbundet i sitt blod
med dess offermåltid och dess prästämbete. Det gamla förbundets förebilder ger nu vika för
verkligheten själv. Samtidigt förtydligar han budet om nästankärleken: han utför en
slavsyssla då han tvättar sina apostlars fötter. Så visar han vilken rangordning som skall
gälla i det nya Gudsfolket. "Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är
ledare skall vara som tjänaren".

19 april - Långfredagen
- kl. 15.00 - Korsets liturgi
Åminnelse av vår Herres Jesu Kristi lidande och död
"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen
utan för att världen skulle räddas genom honom.” Den som ställer sig intill korset inser
sanningen om sig själv. Sanningen kan tystas ned, förnekas eller ignoreras, men den
förlorar ingenting av sin giltighet. Idag avstår kyrkan från att fira mässan. I stället hålls en
eftermiddagsgudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död. Den har tre delar: en
ordgudstjänst, hyllningen av korset samt kommunionen med de hostior som konsekrerats
på Skärtorsdagen. Långfredagen är faste- och abstinensdag.

20 april - Påskafton
- kl. 11.00 - Matvälsignelse (på polska)
- kl. 20.00 – Påskvaka - Uppståndelsens Högmässa –
Matvälsignelse
I nattens mörker och tystnad sker den hemlighet som endast Gud ser. Jesus övergår från
fasorna och döden till sin härlighet. I dopet är vi förenade med honom. Hans uppståndelse
är källan till den hemliga glädje som ingen och inget kan ta ifrån oss. Med Jesus kan vi
säga till ondskans makter: Ni har tänkt ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo.
Påskvakan är kyrkoårets mest meningsladdade gudstjänst. Den har fyra huvuddelar:
välsignelsen av och lovsången till påskljuset, ordgudstjänsten med bibelläsningar om hur
Gud räddar sitt folk i gamla och nya förbundet, doplöftenas förnyelse och samt eukaristin.

21 april – Påskdagen - Åminnelse av vår Herres Jesu Kristi
uppståndelse
- kl. 11.00 - Högmässa
- kl. 15.00 - Mässa i Simrishamn (St. Nicolai kyrkan)

22 april - Annandag Påsk
- kl. 11.00 - Mässa på polska

