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Tilgangur:
Læra um hið heilaga í kirkjunni. Hvernig börn eiga að haga sér í kirkjunni: Kyrrð og þögn
skal ríkja í kirkjunni.  Það auðveldar okkur að hlýða á rödd Guðs.



Kirkjan og guðshús

Hvað er kirkja?

Við erum kirkjan, við öll sem erum skírð.

EN… Það er einnig kallað kirkjan, byggingin þar sem kristnir
menn hittast til að lofa Guð.

Jesús sjálfur er í kirkjunni, í Guðslíkamahúsinu. Þess vegna
krjúpum við þegar við komum inn í kirkju, til að heilsa konungi
konunganna og við signum okkur með vígðu vatni.

Þegar við komum í kirkju höfum við hljótt svo að við heyrum
betur hvað Guð vill segja okkur í hjarta okkar. Þess vegna tölum
við lágt í kirkjunni, til að trufla ekki hina sem eru að biðja og tala
við Guð.
Rétt eins og við hegðum okkur á mismunandi hátt eftir því
hvort við erum heima eða í skólanum, eða í íþróttahúsinu þá högum við okkur í
kirkjunni, af  mikilli virðingu, því að Guð er nálægur.

Og þegar við göngum eða ökum fram hjá kirkju er gott að signa sig til að heilsa Jesú
sem er inn í kirkjunni.

Af  hverju förum við í kirkju?

Aðallega til að taka þátt í Heilagri Messu, þar sem Jesús
sjálfur fæðir okkur með Orði sínu, Líkami sínum og Blóði
sínu. Og til þess að biðja og heimsækja Jesú sem er í
Guðslíkamahúsinu.

Kirkja er bænahús, þess vegna á það að vera fallegt og
undirbúið fyrir bæn.



Mismunandi hlutar kirkjunnar

Hverjir eru helstu hlutirnir í kirkjunni?

Guðslíkamahús

Það er lítil innbyggð kista eða hirsla, þar sem Heilagt
altarissakramenti er geymt svo að við getum lofað
Drottin, og svo að unnt sé að fara með
Altarissakramentið til aldraðra eða sjúkra sem geta ekki
komið til messu.



Altarið

Þar fer fram hin Heilaga Fórn (Messa). Altarið er tákn og því
kyssir presturinn það þegar hann kemur í kirkjuna og þegar
hann fer.

Altarið er mikilvægasti hluti hinnar helgu byggingar og er þess
vegna í miðjunni.  Þegar altarið er byggt eru oft settir helgir
dómar (relics) helgra manna inn í það. Ofan á altarið er settur
altarisdúkur, kross og kerti. Stundum eru settur hljóðnemi og
blóm, en við verðum að gæta þess að nota ekki altarið eins og
hillu.

Aðalsedilia

Það er stóll sem stendur bakvið altarið eða nálægt altarinu. Það er sæti
prestsins sem syngur messuna. Við hlið þessa aðalsedilia eru sæti fyrir
djákna.

Dómkirkja

Dómkirkjan sem er mikilvægasta kirkja
biskupsdæmisisins er á sama stað og biskupssetrið.



Lespúltið  (Ambo)

Þar sem Orð Guðs er lesið.  Stendur alltaf  í kórnum og yfirleitt vinstra
megin við altarið.

Frá lespúltinu er lesinn ritningarlestrar, sálmar sungnir og farið með
prédikun og við öll biðjum hinar almennu fyrirbænir.

Stundum er breiddur dúkur yfir lespúlt, sem er í þeim lit sem er
táknrænn fyrir árstímann. (grænn, hvítur, fjólublár)

Krossinn

Krossinn á að vera yfir eða nálægt altarinu eða á
veggnum í kórnum.

Kristur í krossinum minnir okkur hvað Messan er:
Blóðlaus endurnýjun krossfórnarinnar.



Lampinn í Guðslíkamahúsinu

Lampi með logandi ljósi er settur við hlið Guðslíkamahússins.
Hann merkir að Jesús sé í Guðslíkamahúsinu.  Venjulega er
logandi kerti haft í honum en stundum er notuð rafmagnspera.

Skriftastóll

Staður þar sem við skriftum og fáum
fyrirgefningu synda okkar.

Fontur með vígðu vatni

Við innganginn í kirkjuna eru tveir fontar með vígðu vatni.

Þeir tákna skírn okkar.  Þegar við signum okkur með þessi vatni
minnumst við Krists sem dó á krossinum og fékk fyrir okkur
sáluhjálp sem við þiggjum í gegnum skírnina.



Skírnarfontur

Þar sem skírn er framkvæmd.

Kirkjuskipið (Nave)

Þar sem söfnuðurinn er. Það er byggt þannig að fólk geti
auðveldlega tekið þátt í Messu og sjái altarið, lespúltið og
sætið fyrir prestinn.

Sæti (bekkir)

Þau eru byggð þannig að það sé nóg pláss til að krjúpa.



Krossferill

Það eru fjórtán myndir af  píslargöngu Krists.

   Kór

Það er aðalstaðurinn, þar sem flestar helgiathafnir fara fram. Almennt er það stór
upphækkaður pallur, afmarkaður með þrepum, sem hjálpar þeim sem taka þátt í
messunni að fylgjast með athöfninni.
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