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Kära medlemmar
Stilla veckan ”Hasho” är veckan innan påskhelgen som berättar om Jesus väg mot korset, hans
lidande, död och uppståndelse. Det handlar samtidigt också om människans liv; om smärtans och
lidandets verklighet – och om hoppet och kärlekens kraft.
Skärtorsdagen fram till annandag påsk utgör ”Påsken”. Glädjen och firandet sker på Påskdagen, den
dag då Jesus besegrat döden genom sin uppståndelse.
Påsken markerar det centrala i kristendomen då Jesus dog och uppstod för vår skull, för alla
människors skull. Vi firar kärlekens seger över ondskan och döden.
Det känns både sorgligt och betungande att vi måste fira Påsken utan att kunna samlas till
gemensamma böner och firande i vår fina kyrka, Guds hus. Men vi ställer oss förstående till att följa
myndigheternas riktlinjer och restriktioner mot folksamlingar i syfte att förhindra en ödesdiger
situation. De restriktioner som vi tillämpar i vår församling är med omsorg för allas hälsa och
välbefinnande. Vi önskar och hoppas på den bästa utgången för hela vår församling och för övriga
samhället.
För att vi ska få uppleva och följa de viktigaste mässorna under påsken kommer vi att livesända
mässan på Långfredagen kl 17:00, kvällsbönen lördag kl 17:00 och Högmässan på Påskdagen
söndag kl 9:00. OBS! Endast en präst med några diakoner får närvara vid dessa tillfällen.
Sändningarna sker via Facebook och Instagram, håll utkik i våra sociala media-kanaler vid ovan
tidpunkter.
Stilla veckan är då Jesus fick lida och dö.
Fastetiden är då vi manas till andlighet och eftertanke.
Fastan är också en tid av solidaritet med världens svältande.
Fastan är en tid då man skänker en gåva, ofta över sina sina bortgångna, till kyrkan och till
behövande.
Ni kan sedvanligt skänka en högtidsgåva, liten som stor, genom något av följande medel:
•
•

Via Swish till: 123 351 63 41
Via Postgiro: 551707-3

Märk ditt bidrag med ”Påskgåva”.
Eftersom inte alla har tillgång till sociala medier så är vi tacksamma att du för informationen vidare.
Stort tack på förhand, vi önskar er alla en Glad Påsk!
Må Gud beskydda och välsigna oss alla,
Abuna Shlemun Aslan
Styrelsen i S:t Gabriel Kyrkan
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