
Stanna upp
INFÖR PÅSKEN

Ta tid för dig själv och fundera över  
livets mening. Välj de uppgifter som tilltalar 
just dig. Resan mot en djupare mening kan 

vara både lång och kort.

Tänk på en plats 
som är viktig för 

dig – rent av helig.  
Finns det något 
i ditt liv som du 
betraktar som 

heligt?

Beundra nattens 
stjärnhimmel. 

Tänk att just du är 
en liten, liten del  

i det ofantligt stora 
världsalltet!

Hur skulle ditt 
hemaltare kunna 

se ut? Ljus, bilder, 
föremål – du får 
forma det som  

du vill.

Besök en kyrka 
eller kyrkogård, 

stilla dig och känn 
in stämningen. 

Vilka tankar väcks 
i dig?

Vem är viktig för 
dig – och vad i 

hen uppskattar du 
särskilt? Berätta det 
för hen, om du vill.

Skriv en 
glädjespridande 

kommentar under 
någon annans inlägg 
på sociala medier.

Utmana dig  
själv att minska eller 
helt avstå från sociala 

medier – eller från 
något annat du vill  

se mindre av  
i ditt liv.

Ta en bild av 
tystnaden, i naturen 
eller hemma. Vilka 

känslor väcker 
tystnaden i dig?

Gör vad du vill.  
Livet ska inte 

presteras.

Be, t.ex. så här:  
Jag __ (vem jag nu sen 
är) tackar dig ___ (vem 

du än må vara) för 
att ____ (något som du 
känner tacksamhet 

över).

Stanna upp  
en stund och kika in 
i dig själv. Ångrar du 
något? Hur kunde du 

odla en mjukare  
attityd mot  
dig själv?

Njut av 
soluppgången.  

En ny dag  
har börjat.

Andas lugnt, ta det 
lugnt – ta en lugn 

stund.

Ge dig själv, din 
partner, vän eller 
husdjur en kram. 
Störst av allt är 

kärleken.

Kan du  
identifiera vanor 

som är skadliga för 
din hälsa eller dina 

relationer? Fokusera 
i dag på alternativa 

handlingar.

Utmana dig själv 
fysiskt. Gläd dig över 

din kropp och vad 
den klarar av.

Rita eller sök efter 
en bild av Gud.  
Hurdan är hen?

Vilken låt passar in 
på dig just i dag? Låt 

dig sjunka in i din 
”soundtrack” för  

en stund.

Tänk!  
Sprickor finns  

i allt och alla. Det 
är där som ljuset 

kommer in.

Unna dig själv en 
film, träning eller 
godis. Du är värd  

allt gott!

Vilka tre värden 
bygger ditt liv 

på? Hur syns det 
i din vardag?

Blunda, andas djupt 
och säg till dig själv: 
Du är bra och viktig. 
Känn hur gott orden 

gör i dig.

Knåda en deg! Njut 
sedan ensam i lugn 
ro av något nybakat 
eller bjud in en vän.

@kyrkanihelsingfors
@esbosvenskaforsamling

Livet är här och nu. 
Funderar du någon 

gång på hur det 
kommer att sluta? 
Eller på tiden efter 

döden?



Skapa din egen 
påsktradition. 

Ovanpå det 
gamla kan man 

alltid bygga nytt.

Våren är här!  
Köp hem 

blommor till 
påsken eller 

beundra naturen.

Måla påskägg! 
Ägget är en 

symbol för nytt 
liv.

Memma  
eller pasha?  
Byt lag i år!

Lyssna på 
Matteuspassionen 

av Bach eller annan 
påskmusik.

Ät påskchoklad 
med slutna ögon. 

Smakar det 
annorlunda?

Har du tänkt på 
att döden kanske 

inte är slutet 
utan bara första 

halvlek?

Välkommen till kyrkan i påsk!
kl. 12 Mässa i Åggelby gamla kyrka. 
Kaffe efteråt. 
kl. 12 Mässa i Johanneskyrkan.  
Alla församlingens körer medverkar. 
kl. 15.30 Puls-gudstjänst med kaffe 
efteråt i Petruskyrkan. Äggjakt för barn. 
Välkommen hela familjen! 

Annandag påsk 10.4 
kl. 10 Mässa i S:t Jacobs kyrka 
kl. 11 Gudstjänst i Petruskyrkan 
kl. 15 Orgelmatiné med påskmusik  
i Johanneskyrkan 
kl. 18 Kvällsmässa i Matteuskyrkan. 
Talare: Cecilia Alameri. 

Adresser: 
Johanneskyrkan Högbergsgatan 12 
Folkhälsanhuset Mannerheimvägen 97
Gamla kyrkan Lönnrotsgatan 6
Matteuskyrkan Åbohusvägen 3
Munksnäs kyrka Tegelstigen 6
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
S:t Jacobs kyrka Kvarnbergsbrinken 1
Åggelby gamla kyrka Brofogdevägen 12 

www.helsingforsförsamlingar.fi

Påsknatten 8.4
Kl. 20 Påsknattens mässa firas  
i Hvittorps kapell tillsammans med 
påskens konfirmandgrupp,  
Hvittorp i Masaby.

Påskdagen 9.4
Kl. 12.15 Hela familjens påskmässa, 
Esbo domkyrka. Körerna EsVoces och 
Kråksången medverkar.

Annandag påsk 10.4
Kl. 12.15 Högmässa, Esbo domkyrka

Musik 
Matteuspassionen av J.S. Bach, 
Esbo domkyrka sö 2.4. kl. 18. 
Anna Ginström, Marja-Stiina 
Pesonen, sopran | Elli Vallinoja, Kati 
Mäkelä-Niemi, alt | Otso Sipilä, tenor 
Veikko Vallinoja, bas | Niilo Erkkilä, 
evangelist | Juhana Kotilainen, 
Jesus | Kör | Kammarkören 
Novena, Chorus Domus, Exodus 
Kyrkomusikstuderande vid Sibelius-
Akademin, MGRENsemble Markus 

Malmgren, orgel & dir. Fritt inträde. 
Programbladskostnad.

Johannespassionen av Joachim von 
Burck, Esbo domkyrka fr 7.4 kl. 21.
MGRENsemble | Markus Malmgren, 
orgel | Juho Punkeri, sång och violin |  
Tuomas Heikkilä, sång och altviolin |   
Timo Kiiskinen, sång och cembalo |  
Nina Kronlund, sång | Elina Vidrike, 
dulcian. Fritt inträde. Kollekt till 
insamlingen Gemensamt Ansvar.

La Resurrezione-oratoriet av Georg 
Friedrich Händel, framförs av Opera 
Tellus, Esbo domkyrka, sö 9.4  
kl. 18.
Handlingen beskriver händelserna från 
Långfredagen till Jesu uppståndelse 
(italienska ’resurrezione’) på 
Påskdagen. Solister: Jenni Liikaoja, 
Tia Svanberg, Paula Patosalmi, Daniela 
Silén, Sampo Rantalainen, Antti 
Pakkanen. Koreografi: Maria Hostikka.  
Fritt inträde. Programblad 15 €.

www.esboforsamlingar.fi

ESBO 
Högmässor

Palmsöndagen 2.4
Kl. 12.15 Högmässa, Esbo domkyrka, 
samtidigt Söndagsklubben för barn  
i Förrättningskapellet. Kyrkkaffe  
i Sockenstugan efter högmässan.

Mässor på skärtorsdagen 6.4
Kl. 13.45-14.30 Södrik kapell.  
Före mässan träffas Torsdagsträffen  
för daglediga kl. 13.00-13.45.
Kl. 18 Esbo domkyrka

Kl. 20 Olars kyrka. Kvällste.

Långfredagen 7.4
Kl. 12.15 Långfredagsgudstjänst,  
Esbo domkyrka.

Idé och texter översatta från ”Soulfulness-haaste” som producerades i samarbete med Esbo, Helsingfors och Vanda församlingar 2022.  
Ge respons på respons.helsingforsforsamlingar.fi och esboforsamlingar.fi/respons.

Skärtorsdag 6.4 
kl. 15 Mässa i Folkhälsanhuset  
i Brunakärr  
kl. 18 Mässa i Gamla kyrkan,  
Tomas vokalensemble medverkar  
kl. 18 Nattvard och andakt i 
Munksnäs kyrka och kl. 19 i Åggelby 
gamla kyrka. En kväll med andakt,  
musik och nattvard. 
kl. 18 Mässa i Matteuskyrkan 
kl. 19 Mässa i S:t Jacobs kyrka 

Långfredag 7.4 
kl. 10 Andakt i Munksnäs kyrka 
kl. 10 Gudstjänst i Matteuskyrkan 
kl. 12 Andakt Åggelby gamla kyrka 
kl. 12 Gudstjänst i Johanneskyrkan 
kl. 15 Andakt vid Jesu dödsstund  
i S:t Jacobs kyrka. 
kl. 20 Långfredagens meditation med 
ljuständning i Petruskyrkan. En stillsam 
kväll med ljuständning, musik och 
andakt. 

Påskafton 8.4 
kl. 22 Mässa i påsknatten  
i Johanneskyrkan.  
Pashafest i kryptan efter mässan. 

kl. 23:30 Påsknattens andakt  
i Åggelby gamla kyrka. En stillsam 
nattandakt för att inleda påsken.  

Påskdagen 9.4  
kl. 10 Påskdagens mässa  
i Matteuskyrkan. Kyrkokören och 
ungdomar medverkar med sång 
Festfika. 
kl. 10 Mässa i Munksnäs kyrka. 
Söndagsskola för barn, kaffe efteråt. 

HELSINGFORS 
Upptäck påskens berättelse  
med alla sinnen! 

Påskvandring i Matteuskyrkan 
Öppna vandringar mån 3.4  
med start kl. 17:30 och 18:30. 
För seniornätverket 4.4 kl. 14. 

Stilla veckans andakter  
i Petruskyrkan Ta tid att stanna upp 
inför påsken. Andakterna är stillsamma 
kvällar med textläsning och musik för 
att hjälpa dig att stilla dig i din vardag. 
Mån 3.4 – ons 5.4 kl. 19. 

Korsvägen i Johanneskyrkan  
Vi vandrar med Jesus från Pilatus till 
korset och graven: 22.3, 29.3 och 5.4 
kl. 18. 

Palmsöndag 2.4
kl. 10 Mässa i Munksnäs kyrka. 
Söndagsskola för barn, kaffe efteråt. 
kl. 10 Familjemässa i Matteuskyrkan, 
kyrklunch + äggjakt + påskpyssel efter 
mässan. Barnkören och Popkören 
medverkar. Försäljningsbord till 
förmån för missionen. 
kl. 10 Mässa i S:t Jacobs kyrka 
kl. 12 Mässa i Johanneskyrkan 
kl. 12 Åggelby gamla kyrka. Kaffe 
efteråt 
kl. 15.30 Puls-gudstjänst med kaffe 
efteråt! Eget program för barnen under 
gudstjänsten.  


