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 Kära bröder och systrar!  

Nu är det dags igen att meditera över Herrens lidande, död och uppståndelse för vår 
frälsning. Det stora korset över altaret i vår kyrka i Gävle är inte som de andra 
krucifixen som man ser när man kommer i en kyrka. Det är speciellt. Om man tittar 
på det ordentligt så ser man att figurerna på korset faktiskt är en sammanfattning av 
vår frälsnings mysterier. Man ser Jesus som led, dog och uppstod från den döda. 
Man ser även duvan som symboliserar den Helige Ande. 
 Jesu lidande, död och uppståndelse är vår frälsnings källa. Vår tro på dessa 
mysterier blir alltmer uppenbar när vi firar heliga Mässan. Alltså, vad vi bekänner i 
”Trons mysterium” sammanfattar vad vi firar: Kristus har dött, Kristus har uppstått, 
Kristus skall återkomma. 
 Vår kallelse innebär att vi, året runt, mediterar över dessa mysterier och leva enligt 
dem.  Men det finns mycket annat som vi gör. Vi jobbar eller studerar. Vi har 
fulltecknade almanackor med andra saker som inte är precis meditation om Jesu 
mysterier. Dessa andra aktiviteter tar så mycket av vår tid att ibland vi glömmer eller 
är för trötta att spara tid för vår tro och dess krav. Dessutom är det så att bland 
människor vi umgås med möter vi många som inte tror på Gud eller som inte bryr sig 
om tron eller Heliga Kyrkan.  
  Att samhället är mycket sekulariserat är klart. Men det är därför vi är här. Vår uppgift 
är att vittna om Jesus bland de icke-troende och de som har tappat sin tro. Denna tid, 
Fastetid och Påsk, är en salig tid, en nådens tid. Det är en tid för förnyelse och 
fördjupning. Vi är kallade att förnya våra liv som kristna och fördjupa vår tro och 
relation med Jesus Kristus. Det gör vi genom att meditera över mysterierna som syns 
på korset i vår egen kyrka. Meditationen är möjligt endast om vi prioritera rätt: Gud 
måste ta den främsta platsen i vårt liv och när vi planerar vår tid.  
 Det handlar om disciplin. Vi måste minska oljuden omkring oss. Inom oss finns en 
liten röst. Gud talar till oss med. Men vi kan höra rösten om vi lyssnar, om det inte 
finns mycket oljud. Vi gör detta om vi minskar tiden som vi tillbringar vid datorn och 
tv:n och ger mer tid för läsning i Bibeln; om vi minskar tiden i olika köpcentra och ökar 
tiden i kyrkan för Mässa, korsvägsandakt, bibelstudium och rosenkrans. När vi har 
mediterat över Kristi lidande kan vi delta i uppståndelses glädje. Vi förstår på ett 
djupare sätt vad Guds kärlek för oss i Kristus är. Vi firar Påsken med stor glädje. 
  Några har ringt och frågat mig om hur man fastar. Vår biskop har skrivit om det. Jag 
ber att ni läser noga. 
Min medbroder, Pater Livinus Torty och jag önskar er alla en GLAD PÅSK! 
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Er Kyrkoherde. 
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SANDVIKEN 

Söndagar: 1:a & 3:e söndagar i månaden: Mässa: kl. 9.30. 

 Torsdagar: korsvägsandakt: 18.15; därefter, mässa. 

• FASTERETRÄTT: "����
�	��6������: �'/+���� kl. 18.15 

 

SÖRFORSA 

Söndagar: 1:a & 3:e lördagar i månaden: Mässa kl. 12.00 

Fredagar: korsvägsandakt: kl. 18.00 

FASTERETRÄTT: Lördag den 27 mars: kl. 11.00 

BOLLNÄS 

Söndagar: 2:a & sista söndagar i månaden: Mässa kl. 15.30. 

Korsvägsandakt: ring Lars Göran Ståhl: 027121383 eller 
Alice Palm: 0703199681. 

• FASTERETRÄTT: Palmsöndagen: kl. 16.30 

SÖDERHAMN 

Söndagar: 2:a & sista söndagar i månaden: Mässa kl. 13.45 

Korsvägsandakt: ring Grazyna: 07030490267 

• FASTERETRÄTT: Palmsöndagen: kl. 15.30 

 

 

 



HOFORS 

Söndagar: 4:e söndagen i månaden: Mässa kl. 9.00 

TIERP 

En gång i månaden på en söndag: ring Erik 0736431451 

 

För ytterliga information, ring pastors expedition: 026123157 

 

GUDSTJÄNSTORDNING UNDER STILLA VECKAN OCH PÅSKEN 

GÄVLE 
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Palmsöndagen  28 mars:  Palmvigning och Mässa i Gävle kl. 11:00 
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Information om församlingen 
Adress      Kyrkoherde 
S:t Pauli församling 
S. Rådmansgatan 7 
80251 Gävle. Sverige   P. Damian O. Eze, MSP 
Pastorsexpedition:    damian.eze@katolskakyrkan.se  
(Exp. tid: Måndagar 12.00-16.30  Mob. 0739679278 
Tisdagar-fredagar kl.9.30-15.30)  
Telefon: 026-12 31 57 
fax: 026-12 31 52 

 Kaplan: 
gavle@katolskakyrkan.se   
Postgiro 339 11-9   P. Livinus Torty, MSP 
    owemsp@yahoo.co.uk 
    0737581094 
 
Gudstjänsterna 
GÄVLE 
söndag…. 11.00 (högmässa) 
måndagar, onsdagar, …………….. 11.00 
tisdagar, torsdagar, fredagar, lördagar... 18.00 
Familjemässa 3: e söndagen i månaden 
Första fredagen i månaden firas Jesu hjärta mässa 
Första lördagen i månaden firas vårfrumässa 
Adoration av Jesus i den allraheligaste Sakramentet hålls fredagar kl. 17. 00 – 18.00 
—————————————————— 
Sörforsa 
1:a o 3:e lördagen i månaden Plats. Linvägen 10 
kl. 12.00 Tel. 0650-236 37 
—————————…………………………………… 
Bollnäs 
2:a & sista söndagen i månaden : Svenska kyrkan i Bollnäs 
kl. 15.30 
———————— ………………………………… ………………. 
Sandviken 
1:a & 3:e söndagen i månaden Storgatan 20 ö: Ingång från gården 
kl. 9.30 
—————… 
Hofors: 4:e söndagen kl. 9.00… 
…………………………………. 
Söderhamn 
2:a och sista söndagar i månaden: kl. 13.45  Svenska Kyrkan 
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