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I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet 

var Gud... Allt blev till genom Det…  

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus… Det sanna ljuset, 

som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.  

Han var i världen, och världen hade blivit till genom Honom, men 

världen kände Honom inte. Han kom till det som var Hans, och 

Hans egna tog inte emot Honom. Men åt dem som tog emot Honom 

gav Han rätten att bli Guds barn…  

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg Hans 

härlighet… 

Joh 1: 1-14 

 



S:t Pauli Katolska Församling Gävle 

Gudstjänstordning för Jul och Jultiden 

  

24 December, Julafton, Vår Herres Jesu Kristi Födelse,                                                            

hl. Mässa kl. 23:30  

25 December, Juldagen,  hl. Mässa kl. 11:00 

 

26 December, Den Heliga Familjen fest, hl. Mässa kl. 11:00  

 

27 December, hl. Mässa kl. 18:00 

28 December, hl. Mässa kl. 18:00 

29 December, hl. Mässa kl. 18:00 

30 December, hl. Mässa kl. 18:00 

31 December, tacksägelse Mässa kl. 18:00 

 

1 Januari, Guds Moder Marias högtid, hl. Mässa kl. 11:00 

 

2 Januari, hl. Mässa kl. 11:00 

 

6 Januari, Epifania - Herrens Uppenbarelse högtid,  

hl. Mässa kl. 11:00 

 

9 Januari, Herrens Dop högtid, hl. Mässa kl. 11:00 

 

 



 

 

Julbön 

O Gud, Du som är före all tid, Du som 

i begynnelsen skapat himmel och 

jord, vi faller ner och tillber Dig. 

Du som utblottade Dig själv och 

antog en tjänares gestalt då Du i 

midnattens mörka timme föddes till 

världen av Jungfru Maria och lades i 

en krubba.  

Du som för vår skull tog på Dig den 

mänskliga svagheten för att upphöja människan och göra henne 

delaktig i Ditt eget gudomliga liv, hjälp oss genom detta Jul 

mysterium att inse människans ofattbara värdighet så att vi kan 

falla ner och tillbe Dig. 

 

Barnens Julbön 

 

Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå  

Gud kan vi ej se och inte förstå. 

Men Gud kommer hit, 

Ja, Han vill vara här, 

Så blir Han ett barn som Maria bär. 

 

Ära vare Dig o Gud som är så stor 

att Du kommer hit som vår lille bror. 

Ja, du kommer hit Du vill vara här. 

Så blir Du ett barn som Maria bär. 


