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Pergolesis Stabat Mater

Redan idag ska du vara med mig i paradiset

På Palmsöndagens kväll, som
inledning på stilla veckan, får vi
höra underbar och gripande musik
i Björnekulla kyrka. Stabat Mater
av tonsättaren G. B. Pergolesi är
ett mäktigt körverk som beskriver
påskens drama ur Jesu mor Marias
perspektiv. Halmstadkören Vocalis
med solisterna Eva Rydén och
Amelia Jakobsson gästar oss
tillsammans med stråkmusikerna
Mats Reuter, Emma Dencker, Heidi
Wieland och Lisa Reuter. Dirigent
är Per Henrik Johansson.
Fritt inträde. Varmt välkomna!

Vi närmar oss påsken, kyrkans största högtid. De heliga tre påskdagarna
gör levande för oss hur Jesus på skärtorsdagens kväll instiftar nattvarden, måltiden som skänker oss syndernas förlåtelse, liv och salighet, hur
han på långfredagen bär sitt kors och hela världens synder på sina axlar
och dör för vår skull, och hur han sedan på påskdagens morgon uppstår
ur graven och bevisar att han är livets Herre, som besegrat synd och
död och ondska och är med oss alla dagar till livets slut.
Påskens bibeltexter är fyllda av dramatik, känslor, smärta och glädje.
Den kanske allra innerligaste och finaste händelsen i påskens drama
utspelar sig timmen innan Jesu död på långfredagen. Rövaren som
hänger på korset bredvid Jesus, han vet att han dömts rättvist, men han
vet också att Jesus är oskyldig. När andra hånar Jesus, så ser rövaren på
den törnekrönte med kärlekens blick, och han sänder en bönesuck till
frälsaren på korset: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike”.
Och han får till svar det största löftet någon levande människa någonsin
fått. Jesus säger till honom: ”Sannerligen, redan i dag ska du få vara
med mig i paradiset”.

Musikgudstjänst med
Ängelholms Oratoriekör

Vilka underbara ord rövaren fick höra. Han hade inga egna meriter. Han
hade begått stora fel i sitt liv. Men ändå var det inte kört. Han fick nåd
från Jesus. Mötet mellan rövaren och Jesus, timmen innan Jesu dör,
innefattar allt vad kristen tro handlar om. Jesus visar i det mötet hur
stor hans kärlek är. Han visar att hos honom finns plats för alla, även för
den som misslyckats. Där finns plats, även för dig och mig.
Gunnar Alling

Välkommen till påskens gudstjänster i våra tre kyrkor:

Välkomna till musikgudstjänst
söndagen den 22 april kl. 18 i
Björnekulla kyrka. Ängelholms
Oratoriekör bjuder på en musikalisk
festkväll i ljuset av påskens glädje,
med bland annat de sånger kören
ska framföra på sin resa till Riga
senare under våren. Dirigent är
Ingrid Larsson Hultkvist, som
församlingen får glädjen att återse.
Ingrid har ju tidigare tjänstgjort
många år i församlingen som
organist.

PALMSÖNDAGEN 25 mars
kl. 11 Högmässa på Palmsöndagen, Björnekulla kyrka, offergång till årets fasteinsamling, som avslutas denna dag.
kl. 14 Familjegudstjänst på Palmsöndagen, Västra Broby kyrka. Hyllinge kyrkas barngrupper, konfirmanderna (Hyllingegruppen)
och barnkören Sånglärkorna medverkar.
kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla kyrka, Pergolesis Stabat Mater med Halmstadkören Vocalis, solister och instrumentalister (se annons).
SKÄRTORSDAGEN 29 mars
kl. 18 Skärtorsdagsmässa, Björnekulla kyrka
LÅNGFREDAGEN 30 mars
Björnekulla-Västra Broby kyrkokör är
kl. 11 Långfredagsgudstjänst, Björnekulla kyrka, Annika Fransson, sång
nu i gång igen efter uppehållet! Vi
sjunger
på måndagar kl. 19-20.30 i
kl. 17 Långfredagsvesper, Västra Broby kyrka, Camilla Salomonsson, sång
Björnekulla
församlingshem, Åstorp.
PÅSKAFTON 31 mars
Ledare är Per Henrik Johansson.
kl. 23.30 Påsknattsmässa, Björnekulla kyrka, David Lindsö, trumpet
Gamla och nya körmedlemmar är
PÅSKDAGEN 1 april
varmt välkomna.
Per Henrik nås på 0707-144442.
kl. 11 Högmässa, Västra Broby kyrka, Björnekulla-Västra Broby
kyrkokör, Isak Krook, trumpet
ANNANDAG PÅSK 2 april
Annika Fransson
kl. 18 Mässa på Annandag påsk, Hyllinge kyrka
8 och 15 april
Familjenytt februari 2018
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
Familjegudstjänst på Palmsöndagen
22 april
Döpta
På Palmsöndagen den 25 april är det
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
Carl Viggo Skarhammar
familjegudstjänst i Västra Broby kyrka
kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla kyrka, Ängelholms Oratoriekör
Charlie Bo Grodden Blomkvist
kl. 14. Barngrupperna medverkar
under ledning av Ingrid Larsson Hultkvist.
Noel John Alfred Persson
liksom barnkören Sånglärkorna. Det

FÖRSAMLINGSKÅRENS KOMMANDE PROGRAM
Månd. 26 mars kl. 10.30 Bön i Björnekulla kyrka
Månd. 16 april kl. 9-12 Skaparcafé i Prästgården
Månd. 23 april kl. 10.30 Bön i Björnekulla kyrka
Onsd. 25 april kl. 14 ”Kungen och jag” Anna Werking berättar om
tiden i kungahuset. Servering. Pris 20 kr.
Alla hälsas varmt välkomna till Församlingskårens träffar.

Begravda
Karl Gunnar Bengtsson, 97 år
John Anders Löfstedt, 97 år
Per Gösta Ingmar Kullberg, 82 år
Ulla Kristina Vanda Andersson, 72 år
Ulla-Britt Ingegärd Möllerström, 87 år
Ann-Marie Olsson, 90 år
Karl Valter Ferdinand Johansson, 87 år
Barbro Ingegerd Kristina Jansson, 73 år

blir en gudstjänst med mycket sång
och glädje på barnens villkor, och
temat den här gången är ”Att resa sig
starkare”. I gudstjänsten lyfter vi fram
fastekampanjen, som påminner oss
om att vi är en världsvid kyrka där vi
får dela med oss av våra pengar och
vårt överflöd till människor i nöd och
som behöver vårt stöd. Välkomna,
stora som små!

