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Påskhomilia av den helige kyrkofadern Johannes Chrysostomos
Den som är hängiven Gud och älskar honom, han må komma och glädja sig vid denna sköna
och ljusstrålande fest.
Den som är en trogen tjänare, han träder glad in i Herres glädje. Den som har tagit fastans ansträngningar på sig, han mottager nu sin denar.
Den som har arbetat från den första stunden, han mottager i dag sin rättmätiga lön. Den som
kom vid den tredje timmen, han glädjer sig och säger ”tack”. Den som kom vid den sjätte timmen, han kommer utan tvivel, ty han kommer ingenting att mista. Den som kom vacklande vid
den nionde timmen, han kommer utan bävan och fruktan. Den som infann sig först vid den elfte
timmen, han må jaga bort all ångest för sin sena ankomst.
Ty Herren är tålmodig: Han tar emot den siste likväl som den förste. Han låter den som har arbetat från den elfte timmen ingå i samma vila som den som har arbetat från den första timmen.
Han benådar den siste och älskar den förste. Han överöser denne med gåvor, och benådar honom. Han ser med välbehag till gärningar, men nöjer sig också med den goda avsikten. Han
ärar arbetet och han prisar all god strävan.
Så må då alla gå in i Herrens glädje. Ta emot belöningen, ni som är de första och som är de
sista. Rika och fattiga jubla tillsammans. Ni som har fastat, och ni som inte har fastat, gläd er i
dag.
Gästabudet är berett, alla må komma hit. Den gödda kalven är framdukad, ingen skall gå hungrig från denna måltid. Nej, låt oss alla mättas genom trons måltid, mottag alla hans godhets rikedomar. Ingen skall beklaga sitt armod, ty riket som tillhör alla, har kommit.
Ingen skall begråta sina synder, ty förlåtelsen strålar från den tomma graven. Ingen skall längre
frukta döden, ty Herrens död har befriat oss.
Han som blev fasthållen av döden har besegrat den. Han slog helvetet i bojor, han som lät ta för
sig av hans lekamen. Därför att Jesaja så hade förutsagt, ropade han:
Bedrövad blev den undre världen, ty den blev tillintetgjort;
bedrövad blev den, ty den blev ödmjukad,
bedrövad blev den, ty den blev dräpt;
bedrövad blev den, ty den blev slagen till jorden;
bedrövad blev den, ty den blev slagen i bojor.
Den undre världen grep en kropp, och fick se Gud. Den grep jorden, och
fick se himmelen. Det grep det som var synligt, men störtade sig in i det som var osynligt.
Du död, var är din udd? Helvetet, var är din seger?
Kristus är uppstånden, och demonerna har fallit.
Kristus är uppstånden, och änglarna jublar.
Kristus är uppstånden, och livet triumferar.
Kristus är uppstånden, och inga döda finns längre i gravarna.
Ty Kristus blev den förste som gick in i Guds härlighet, då han uppstod från de döda.
Hans är äran och härligheten i all evighet. Amen.

PÅSKEN I S:T ESKILS FÖRSAMLING
PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN
Söndagen den 13 april 2014
Kl. 11.00 Högmässa med procession
Fasteoffret upptas för Caristas
Mässa på kroatiska kl. 13.00.
SKÄRTORSDAGEN den 17 april 2014
Kl.18.00 Mässa till minnet av Eukaristin och
Prästämbetets instiftande, fottvagning, och
sakramental tillbedjan till kl. 22.00.
LÅNGFREDAGEN den 18 april 2014
HERRENS LIDANDE OCH DÖD
Kl. 15.00 Långfredagsliturgin:
Gudstjänst till minnet av Herrens lidande och död.
Korsets hyllning.
PÅSKVAKAN den 19 april 2014
Kl. 22.00 Påsknattens vigilia med eldens och
påskljusets välsignelse.
KRISTI UPPSTÅNDELSE
Kristus är sannerligen uppstånden!
Påskdagen söndagen den 20 april 2014
Mässa kl. 11.00, i Laxå kl. 15.30
Mässa på ukrainska kl. 13.00
ANNANDAG PÅSK måndagen den 21 april 2014
Högmässa kl. 11.00
Mässa på polska kl. 13.30

Kallelse församlingsmöte
Härmed kallas till församlingsmöte i S:t Eskils Katolska
församling söndagen den 27 april 2014 - efter högmässan – kallelsen sker enligt § 7.1 i församlingsordningen för Stockholms Katolska
Stift.
Förslag till dagordning
1. Församlingsmötet öppnas.
2. Församlingsmötet finner om den varit stadgeenligt utlyst.
3. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare.
4. Förra årsmötets protokoll genomgås.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Ekonomi– och Pastoralrådets verksamhetsberättelse och bokslut.
7. Revisionsberättelsen.
9. beslut om ansvarsfrihet.
10. Aktuella ärenden från medlemmar.
13. Information och samtal om församlingens verksamhet.
14. Övriga ärenden.
15. Datum för nästa församlingsmöte 2015
16. Församlingsmötet avslutas.
Ärenden som önskas bli behandlade vid årsmötet, enl. punkt
12 på dagordningen, måste enligt församlingsordning § 8.3
vara inlämnad senast 1 vecka före utsatt möte till kyrkoherden eller till ekonomi- respektive pastoralrådets vice ordföranden. Ärenden som behandlas kan, om församlingsmötet så
beslutar, leda till formulerande av en rekommendation som
sedan åligger ekonomi– respektive pastoralrådet att ta ställning till enl. § 8.4
Örebro den 12 april 2014
f. Thanh Nguyen, kyrkoherde

