
Heilög Messa og síðasta
kvöldmáltíðin

30. Tími

Tilgangur:
Messan sem samfélag við Jesú Krist hér og nú. Messan er annars konur raunveruleiki
en hið daglega líf.  Í umbreytingunni kemur Jesús sjálfur á altarið.



Hvað gerist í Messu?

Í hverri messu, við umbreytinguna, endurtekur presturinn
orðin sem Jesús sagði við síðustu kvöldmáltíðina.

TAKIÐ OG ETIÐ AF ÞESSU ALLIR, ÞVÍ AÐ ÞETTA ER
LÍKAMI MINN.

Og

TAKIÐ OG DREKKIÐ AF HONUM ALLIR, ÞVÍ AÐ
ÞETTA ER KALEIKUR BLÓÐS MÍNS, HINS NÝJA OG
EILÍFA SÁTTMÁLA, SEM FYRIR YÐUR OG FYRIR MARGA VERÐUR
ÚTHELLT TIL FYRIRGEFNINGAR SYNDANNA.

Á þessari stundu, þó svo að við sjáum áfram brauð og vín, er það líkami og blóð
Jesú sem eru til staðar á altarinu: Jesús er þar með líkama sinn, blóð sitt, sál sína og
guðdómleika sinn. Hann færir Guði hið æðsta lof  og hann biður fyrir okkur.

Jesús í Altarissakramentinu elskar okkur svo mikið að hann vill
gefa okkur sjálfan sig til þess að næra sálir okkar.



Þegar þið gangið til altaris hljótið þið alla ást hans í hjarta ykkar.
Hann gefur sig í þögn sálar ykkar.
Hann vill lifa í ykkur, elska í ykkur, starfa í ykkur og í gegnum ykkur.

Að messu lokinni eru hinar vígðu hostíur sem liggja eftir í ciborium settar í
guðslíkamahúsið.
Þegar þið komið inn í kirkju er það Jesús í guðslíkamahúsinu sem þið komið til að
dýrka og biðja. Það er mikil náð að njóta einnig „raunverulegrar nærveru” Jesú í
guðslíkamahúsinu.
Hann hafði sagt það áður en hann reis upp til himna: Ég er með yður alla daga allt til enda
veraldar.

Ljúkið setningunum með þessum orðum: Guðslíkamahúsið, Jesús

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  er staðurinn þar sem _ _ _ _ _ er að finna.
Litið, klippið út og límið ciborium og hurðirnar í gegnum flipana






