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Påvens budskap inför Fastan  
"Roten till synden är att inte ta Guds Ord på allvar" 

 

å tisdagen kom påven Franciskus budskap inför fastetiden som börjar på 

askonsdagen den 1 mars. Årets budskap bär titeln ”Ordet är en gåva. Andra personer 

är en gåva.” och i sitt budskap förklarar påven hur viktig fastetiden är för att förnya 

och intensifiera sitt andliga liv med hjälp av Guds Ord, sakramenten och i relationen 

med sin nästa. 

 

I början av sitt budskap talar påven om fastan som en tid för omvändelse. ”De kristna 

uppmanas att återvända till Gud "med uppriktigt hjärta" (Joel 2:12), och vägra nöja 

sig med ett medelmåttigt liv, utan till att växa i vänskap med Herren. Jesus är en 

trogen vän som aldrig överger oss. Även när vi syndar, väntar han tålmodigt på att vi 

återvänder,  och visar oss sin vilja att förlåta.” 

 

Påven Franciskus fortsätter med att påminna om de medel som kyrkan uppmanar till 

att använda under fastan: bön, fasta och allmosor, och tillägger att fastan är en period 

när man bör ge Guds Ord större utrymme, genom läsning och begrundan. 

 

Den evangelietext som påven själv utgår ifrån i sitt budskap är liknelsen om den rike 

mannen och Lasaros (jfr Luk 16: 19-31), som han säger ”ger oss en nyckel till att 

förstå vad vi behöver göra för att uppnå sann lycka och evigt liv. Den uppmanar oss 

till en uppriktig omvändelse”. 

 

Huvudpersonerna är två, den rike mannen har inget namn medan den fattige heter 

Lasaros och han beskrivs mest ingående – med en kropp full av sår ligger han vid den 

rike mannens dörr och äter smulorna som faller från hans bord. ”Bilden är eländig – 

den skildrar en man som är förnedrad och ynklig”, skriver påven. 
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”Lazarus lär oss att den andra personer är en gåva. Den rätta relationen människor 

emellan är tacksägelse och erkännande av deras värde. Inte ens den fattiga personen 

vid den rikes dörr är en olägenhet, utan en uppmaning till omvändelse. Liknelsen 

uppmanar oss att öppna dörrarna till vårt hjärta för andra, eftersom varje person är 

en gåva, vare sig det är vår granne eller en anonym fattig person. Fastan är en 

gynnsam tid för att öppna dörrarna för alla dem i behov av hjälp, och se Kristi 

ansikte i dem. Var och en av oss möter andra varje dag. Varje liv som vi möter är en 

gåva som förtjänar acceptans, respekt och kärlek. Guds Ord hjälper oss att öppna 

våra ögon för att välkomna livet och älska det, särskilt när det är svagt och sårbar. 

Men för att kunna göra detta måste vi ta evangeliets ord om den rike mannen på 

allvar.” 

 

Påven talar vidare om hur liknelsen skoningslöst beskriver den rike mannen utan 

namn: ”I honom kan vi fånga en dramatisk glimt av hur synden korrumperar, och 

framskrider i tre etapper: kärleken till pengar, fåfänga och stolthet”. 

 

”Aposteln Paulus säger att "kärleken till pengar är roten till allt ont" (1 Tim 6:10). 

Det är den främsta orsaken till korruption och en källa till avund, bråk och 

misstänksamhet. Pengar kan komma att dominera oss, även till den grad att de blir 

en tyrannisk avgud (jfr Evangelii Gaudium, 55). Istället för att vara ett redskap för 

att tjäna andra, kan pengarna utnyttja oss och hela världen till den själviska logiken 

som inte lämnar något utrymme för kärlek och som förhindrar fred.” 

 

Liknelsen beskriver även hur den rike mannens girighet gör honom fåfäng: ”Men 

hans utseende maskerar en inre tomhet. Hans liv är fånge under ett passivt yttre, till 

de mest ytliga och flyktiga dimensionerna av tillvaron”. Och hur den moraliska 

nedbrytningen är som störst i stoltheten. ”Den rike mannen klär sig som en kung och 

tror sig vara gud, men glömmer att han är dödlig. Han ser bara sig själv, utanför sitt 

eget ego. Alla andra är ur sikte. Resultatet är ett slags blindhet. Den rike mannen kan 
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inte se den stackars mannen som svälter, och som lidande ligger förnedrad vid hans 

dörr.” 

 

Påven skriver vidare att liknelsen om den rike mannen och Lasarus hjälper oss att 

förbereda oss inför Påsken: ”Askonsdagens liturgi låter oss erfara den rike mannens 

upplevelse. När prästen lägger askan på våra huvuden, upprepar han orden: "Kom 

ihåg att du är stoft, och till stoft skall du åter". Både den rike mannen och Lasaros 

dör, och större delen av liknelsen äger rum efter döden. Båda upptäcker att de 

”tomhänta kom till världen och gr  ur den” (1 Tim 6: 7).” 

Påven säger att den rike mannen talar länge med Abraham, som han kallar "fader", 

vilket betyder att han tillhör Guds folk: ”Denna detalj gör hans liv ännu mer 

motsägelsefullt, för fram till denna stund hade han aldrig brytt sig om sin relation till 

Gud. I själva verket fanns det ingen plats för Gud i hans liv. Hans enda Gud var han 

själv.” 

 

Slutet av liknelsen visar på hur livet efter detta återställer en viss balans och rättvisa: 

”du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit 

tröst här, medan du plågas"(Luk 16, 25). Liknelsen fortsätter med att varna alla 

kristna. 

 

”När den rike mannen ber Abraham att sända Lasarus för att varna hans bröder, som 

fortfarande lever, svarar Abraham: "’De har Mose och profeterna, de kan lyssna på 

dem’… ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om 

någon står upp från de döda.’” (Luk 16, 29- 31). Påven Franciskus förklarar hur den 

rike mannens verkliga problem blir tydligt: ”Roten till alla hans sjukdomar var att 

han inte hade lyssnat till Guds Ord, därför hade han slutat älska Gud och börjat 

förakta sin nästa. Guds Ord är levande och kraftfulla, med förmågan att omvända 

hjärtan och leda dem tillbaka till Gud. När vi stänger våra hjärtan för Guds Ord, 

stänger vi som en följd hjärtat för våra bröder och systrar.” 
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Påven avslutar sitt budskap med att säga att ”Jesus vann över Frestaren under fyrtio 

dagar i öknen, och Han visar oss den väg vi måste gå. Må den Helige Ande leda oss 

till en sann omvändelse, så att vi kan återupptäcka Guds Ord, renas från synden som 

förblindar oss, och tjäna Kristus i våra bröder och systrar i nöd.” 

 

”Låt oss be för varandra, så att vi kan dela Kristi seger, och öppna våra portar för 

de svaga och fattiga. Då kommer vi att kunna uppleva och dela Påskens glädje!” 

 

Källa: Vatikanradion  

http://sv.radiovaticana.va/news/2017/02/07/p%C3%A5vens_budskap_inf%C3%B6r_fastan_roten_till_synden_

%C3%A4r_att_inte_ta_guds_ord_p%C3%A5_allvar/1290950, 7 mars 2017 

  



 5 

Herdabrev för fastetiden 2017 – be, se, ge 

ära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! 

 

astetiden är en nådens tid, då vi får öppna oss för Guds faderliga och moderliga 

omsorg om sina barn. ”Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har 

förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle 

dock jag inte glömma dig” (Jes. 49:15). För att kunna ta emot Guds kärlek i fullt mått 

och förvandlas av den, måste vi välja sida. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” 

(Matt 6:24), säger Jesus. Aldrig har denna uppmaning varit mer aktuell än i vår tid och 

miljö, där materialism och konsumism hotar att göra många till mammons trogna 

tjänare. Ekonomi måste alltid syfta till det allmänna bästa, inte bara till egen vinning. 

Penningen får inte ta över makten och reducera människan till konsument, producent - 

och patient. Människan kan bara finna sitt fulla värde och sin sanna lycka i mötet 

med den levande Guden. Därför är fastetiden så viktig. Den hjälper oss att skaka av 

oss tyranniet under penningen. I dagens evangelium vill Jesus hjälpa oss att våga lita 

på Guds försyn och inte bara bekymra oss om det materiella. Samtidigt vet vi att det 

inte är så lätt att alltid leva tillitsfullt och bekymmersfritt. Därför behöver vi 

omvändelse och bot. 

 

Varje fastetid får vi öva oss på nytt i att leva som Guds älskade barn och bli 

befriade från materialismens förslavande ok. Hur skall vi då bete oss för att leva i 

enlighet med vår värdighet som ”söner i Sonen”, som Jesu systrar och bröder? Hur 

kan vi låta oss ledas av den helige Ande för att komma Fadern allt närmare? Vi kan 

få hjälp av fyra verb på t: vi får tjäna Gud, tro på allt vad han har uppenbarat om sig 

själv, tacka honom för allt vad han gör för oss och tillbe honom som är världens 

Skapare, vår Herre och Gud. Dessa verb kan hjälpa oss att växa in i en levande 

relation till Gud. Vi gör ett målmedvetet och helhjärtat val för den treenige Guden 

och ger oss helt till honom. Vid fastetidens början är det viktigt att verkligen sätta 
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igång på allvar. Vi vill gå med Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Vi vill följa i 

hans spår, kosta vad det kosta vill. Vi vill lämna det gamla, själviska och syndiga 

bakom oss genom en ångerfull bikt. Vi kan också ha nytta av tre substantiv på b: vi 

vill gå botens, bönens och barmhärtighetens väg. Vi tillhör den korsfäste och 

uppståndne Herren. Redan genom dopet har vi fått del av hans mysterium. Under 

faste- och påsktiden får vi år efter år leva oss in detta mysterium, så att vi kan 

förvandlas till en allt djupare Kristus-likhet. 

 

Varje dag under fastans fyrtio dagar kan bli till ett äkta möte med Jesus Kristus. Men 

då måste vi också gå in i fastetiden med ”beslutsam beslutsamhet” som Teresa av 

Avila säger. Varje dag kan vi börja om på nytt och göra ett medvetet val för Jesus. 

Tre små ord kan hjälpa oss, så att vår omvändelse blir daglig, ja, varje morgon ny och 

frisk. Det är de tre orden: be, se, ge. Vi kan behöva sådana små pedagogiska knep för 

att överlista vår lättja och likgiltighet, ja, också för att stå emot frestarens alla finter. 

Med hjälp av dessa små ord kan vi göra varje fastedag till en reträtt i all enkelhet. 

 

Be är alltid det första vi skall göra på morgonen. Så fort vi öppnar ögonen kan vi 

be: ”Herre, vi tackar dig för denna nya dag. Den är din gåva till oss, låt allt vad vi 

gör bli vår gåva till dig”. Börjar vi dagen i bön, är det lättare att bli kvar i bönens 

atmosfär under resten av dagen. Vi lever vår dag i gemenskap med Gud. Vi är inte 

ensamma om att bära dagens börda. Vi får glädja oss över att vi ständigt är burna 

av Guds nåd. Vi är inte hänvisade bara till oss själva och andras godtycke. Vi får 

ständigt förnya vår relation med honom, som alltid är med oss. Vi kan tillbe och falla 

ner i vördnad för hans majestät. Vi kan be om hans hjälp för oss själva och för 

människor i nöd. Vi kan be honom om förlåtelse för vår synd och för hela världens 

bortvändhet. 

 

Vi kan bönfalla honom om fred på vår jord. Bönen kan anta olika gestalter: 

ordlös förtröstan och överlåtelse likaväl som tidegärdens och rosenkransens rytmiska 
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upprepande. Börjar vi dagen med bön, går det sedan vidare av bara farten, i Andens 

egen fart. 

 

Se är det andra steget. Vi måste lära oss se på oss själva och vår nästa med Guds 

ögon. Att tro är att dela Guds sätt att se på sig själv och hela verkligheten. Vi kan 

använda våra ögon för att komma Gud närmare. Allt vi ser är skapat av Gud och 

kan hjälpa oss att komma honom närmare. Vi gläds över det fina och vackra vi ser 

och tackar Gud för det. Vi sörjer över det hemska och tragiska vi ser på nätet eller 

på TV och ber om Guds förbarmande. Vi ser med kärlek på vår nästa och försöker 

se Guds spår i henne. Det är omvälvande, när vi upptäcker Jesus fördold i vår nästa, 

inte minst i den lidande medmänniskan. Genom att se på människor på bussen eller 

på gatan, kan vi överlämna dem åt den Gud som vill frälsa dem. 

 

Ge blir allt mer naturligt och nödvändigt för oss, när vi lever i Guds närvaro. Vi 

har redan gett Gud vår dag. Allt vad vi gör under dagen blir vår gåva till honom. Våra 

misslyckanden och svagheter behöver inte vara förgäves, om vi kan ge dem till Gud. 

Vi kan ge oss själva till honom, ögonblick får ögonblick. Det blir vår stora glädje att 

vi kan ge något av vad vi är och har till vår nästa. Våra pengar får störst värde när vi 

ger bort dem till de behövande. Vår tid blir allt mer dyrbar ju mer vi avstår från att 

ägna den bara åt oss själva. Fadern har gett oss sin Son, ja, han har utgivit honom 

på korset för vår frälsnings skull. Också vi får leva i denna självutgivande kärlek och 

vittna för världen om Guds oändliga barmhärtighet. Må fastetiden bli en andlig 

förnyelsetid för hela vårt stift, så att vi kan ge människor i vår närhet en aning om den 

katolska trons skönhet och sanning! 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla, 

Stockholm, Petrus Biskopsstol, den 22.2.2017 +Anders Arborelius ocd 
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MÄSSTIDER PÅ ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN 

12 mars 2017 
Sandviken kl. 9.30 

Gävle kl. 11.00 

Ovanåker kl. 11.00 

Söderhamn kl. 13.45 

Sörforsa kl. 16.30 

 

MÄSSOR PÅ TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN 

19 mars 2017 
 

 

 

 

 Reträtt på Polska: 24 - 26 mars 2017 i Gävle 

MÄSSOR PÅ FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN 

26 mars 2017 
 

 

 

 

 

Sandviken kl. 9.30 

Gävle  kl. 11.00 

Sörforsa kl. 11.00 

Söderhamn kl. 13.45 

Ovanåker kl. 16.30 

Hofors kl. 9.00 

Ovanåker kl. 11.00 

Gävle kl. 11.00 

Söderhamn kl. 13.45 

Sörforsa kl. 16.30 
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1 april 2017 

 Sörfosa: Reträtt och Mässa kl. 12.00. Vardags mässa därefter 

 Ljusdal: Reträtt och Mässa kl. 17.00 

MÄSSOR PÅ FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN  

2 april 2017 
 

 

 

 
 

STILLA VECKAN 

PALMSÖNDAG 

9 april 2017 
 

 

 

 

 

 Måndag 10 april 

 Reträtt i Gävle kl. 17.30; därefter Mässa. 

 

 Tisdag 11 april 

 Oljevigningsmässa i Stockholm kl. 11.00 (ingen Mässa i Gävle) 

 

 Onsdag 12 april 

 Reträtt i Sandviken kl. 18.00 

Gävle  kl. 11.00 

Söderhamn (Bikt och Mässa) kl. 13.45 

Ovanåker (Bikt och Mässa) kl. 17.30 

Sörforsa kl. 11.00 

Sandviken kl. 9.30 

Gävle kl. 11.00 

Ovanåker kl. 11.00 

Söderhamn kl. 13.45 

Sörforsa kl. 16.30 
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 SKÄRTORSDAG 13 april 

 Mässa med fotvaggning i Gävle kl. 18.00 

 Vigilia inför det Allraheligaste Sakramentet – till midnatt 

 
 LÅNGFREDAG 14 april 

 Korsvägsvandring i Gävle från Stortorget till Kyrkan: kl. 12.00 

 Långfredag Gudtjänst i Kyrkan kl. 15.00 

 

PÅSK MÄSSOR 2017 
 

Påskafton: Lördag 

15 april 2017 
 

 

Påskdagen 

16 april 2017 

 

 

 

 
 

 

Annandag Påsk  

17 april 2017 
 

 

 Reträtt (på Kirundiska) i Gävle för burundiska katoliker i hela Sverige 21-23 

april 2017 

Gävle  kl. 20.00 

Sandviken kl. 9.30 

Gävle  kl. 11.00 

Söderhamn kl. 13.45 

Ovanåker kl. 16.30 

Sörfosa kl. 16.30 

Gävle  kl. 11.00 
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Var så god! Läs och berätta för dina vänner. På svenska eller engelska är det 

samma budskap. Köp gärna som PÅSK present och dina pengar hjälper fattiga 

människor att få rent vatten. (Pris: 200 kr). Eller ge bidrag: 
 

”Rent vatten” SEB 5308-1032113 
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INFORMATION OM FÖRSAMLINGEN 

Adress       Pastorsexpedition 

S:t Pauli katolska församling     S. Rådmansgatan 7 

S. Rådmansgatan 7      (Exp. Tid. Mån. 12.00-16.30) 

80251 Gävle       (Tis.-Fred. 9.30 – 15.30) 

Tel. 026123157/0739679278     www.sanktpaulus.se 

E-post: gavle@katolskakyrkan.se    Plusgiro: 339-11-9 

 

PRÄSTER 
 

Kyrkoherde       Kaplan 
P. Damian O. Eze, MSP     P. Felix C. Ogbuagu, MSP 

Tel. 0739679278      Tel. 0705756999 

E-post: damian.eze@katolskakyrkan.se   E-post: felizochuks@yahoo.com 

 

GUDSTJÄNSTERNA 

Gävle       Sörforsa (Linvägen 10) 
Söndagar       Söndagar 

Mässa på svenska kl. 11.00     Undervisning  

Mass in English kl. 18.00     kl. 11.00 eller kl. 16.30 varanan söndag 

Mässa på polska 3: e söndagen kl. 16.30    Mässa därefter 

Mässa på filipinska 1:a lördagen kl. 11.00    

Mässa på andra språk: meddelas vid behöv.     

 

Måndag       Ovanåker  
Mässa: kl. 11.00      Söndagar  

Tisdag        kl. 11.00 varanan söndag. 

Mässa: kl. 18.00      kl. 16.30 varanan söndag  

Onsdag        
Mässa kl. 11.00      Sandviken: 

Katolskakyrka kyrkans lärä för vuxna kl. 18.45  Söndagar 

Torsdag       Mässa kl. 9.30 

Mässa kl. 18.00      Torsdag 

Fredag       Katolskakyrka kyrkans lärä för vuxna 

Eukaristisk tillbedjan kl. 17.00    kl.18.15; Mässa därefter 

Därefter, Mässa     

Lördag       Söderhamn 
2:a & 4:e Undervisning kl. 10.00    Söndagar 

Mässa för ungdomar kl. 12.15     Mässa i Svenska kyrkan kl.13.45. 

      
        Hofors 
        4:e söndag: Mässa kl. 9.00 

         

     

Bikt: Första  fredagen i månaden kl. 17.00/ Rosenkransbön Fredagar efter Mässan  

VIGILIA: Andra fredagen i månaden  kl.20.00  

http://www.sanktpaulus.se/
mailto:gavle@katolskakyrkan.se
mailto:damian.eze@katolskakyrkan.se
mailto:felizochuks@yahoo.com

