
Heilög Messa
32. Tími

Tilgangur:
Að þekkja mikilvægustu messusvörin og kunna skil á uppbyggingu messunnar í
stórum dráttum. Við höldum messu í samfélagi trúaðra og allir taka sinn þátt í henni.



UPPHAF MESSUNNAR

Inngangur
Messan hefst með söng, við stöndum öll, við horfum á  prestinn
ganga inn með messuþjónum, söngurinn á að hvetja okkur, fylla
okkur gleði yfir að við tökum þátt í þessari veislu.

Eftir að presturinn og  messuþjónar eru komnir upp í
kórinn, kyssir presturinn altarið sem tákn fyrir kærleikan
milli Krists og fólks hans.

Presturinn býður okkur hjartanlega velkomin og
býður okkur að gera merki krossins (signa okkur) á
enni, bringu, vinstri hlið og hægri hlið. Eftir það
segjum við amen.
Munið að vanda ykkur við að teikna krossinn með
hendinni.
Það þýðir að í þessari miklu veislu mun Faðirinn,
Sonurinn og Heilagur Andi vera til staðar og að við
felum allt okkar líf  vernd Guðs.



Yfirbótarathöfn: Presturinn býður okkur að
viðurkenna syndir okkar. Við hugsum, í hljóði, um
yfirsjónir okkar. Til dæmis: Við sögðum foreldrum
okkar ósatt. Við vorum frek við foreldra okkar. Við
tókum eitthvað sem við áttum ekki. Við óhlýðnuðumst
einhverju. Til marks um að við iðrumst sláum við þrjú
högg á bringuna.

Dýrðarsöngur (Gloria): Þegar við syngjum
Dýrðarsöng, sameinast rödd okkar hér á jörðu rödd
englanna á himnum í að syngja Guði lof. Þess vegna
segjum við: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu
með þeim mönnum sem hafa góðan vilja.
Það er sama lagið og englarnir sungu þegar Jesúbarnið
fæddist í fjárhúsinu í Betlehem.

Safnbæn: Presturinn býður okkur að biðja,
það er kallað safnbæn, því hún safnar
saman öllum bænum fólksins sem eru
viðstatt messuna.
Dæmi: Við biðjum fyrir foreldrum okkar,
afa, frændum, vinum, kennurum, o.fl.
Presturinn felur Guði bænir okkar. Þess
vegna er mikilvægt að mæta tímanlega í
messu, svo að við vitum hvað við ætlum að
biðja um eða veita í bæn.



ORÐÞJÓNUSTA

Orðþjónusta hefst á fyrra ritningarlestri. Guð talar til okkar í
gegnum Orð Hans.

Fyrri lesturinn er tekinn úr Gamla testamentinu.
Síðan fylgir Svarsálmur.
Sálmurinn er svar við orði Guðs sem við vorum að hlusta á
áðan.
Það er, Guð talar til okkar og við svörum með sálminum.
Lesarinn syngur hann og við syngjum svarversin.

Síðan fylgir síðari lesturinn.
Síðari ritningarlesturinn er tekinn úr Nýja testamentinu.
Síðari lesturinn er aðeins lesinn á sunnudögum og
hátíðisdögum.
Í lok lestrarins svörum við: Þökk sé Guði.

Fagnaðarsöngur (Allelúja)
Áður en kemur að upplestri úr guðspjallinu er sunginn
fagnaðarsöngur.
Með þessum söng tökum við á móti og heilsum Drottni
sem talar til okkar í gegnum guðspjallið.
Við stöndum.
Allelúja þýðir: LOFIÐ DROTTIN



Boðun fagnaðarerindisins
Það er kominn tími til að hlusta á Rödd Jesú Krists:
GUÐSPJALLIÐ
Guðspjall er fagnaðarerindið sem Kristur kunngerir okkur í hvert
skipti sem við förum í messu. Hann segir okkur frá lífi sínu og öllu
því sem hann gerði í þessum heimi.
Í messunni er presturinn sá eini sem les guðspjallið.

Prédikun (Stólræða)
Eftir fagnaðarerindið er komið að prédikun, öðru nafni stólræðu.
Í stólræðunni útskýrir presturinn fagnaðarerindið fyrir okkur og
gefur okkur góð ráð og leiðbeiningar sem koma okkur að góðum
notum í lífinu.

Trúarjátning
Presturinn býður okkur að fara með trúarjátninguna.
Í trúarjátningunni segjum við að við trúum á: Guð Föður, Guðs
Son, Guð Heilagan Anda, á kirkjuna, skírnina og eilíft líf.
Við förum með trúarjátningu á sunnudögum og á helgidögum.

Bæn hinna trúuðu
Nú biðjum við fyrir allri kirkjunni og fyrir þörfum okkar. Fyrir
páfanum, fyrir þeim sem stjórna, fyrir hinum lifandi og dauðu.



ALTARISÞJÓNUSTA

Fórnfæring
Á þessum tíma í messunni hefjast helgisiðir evkaristíunnar.
Vín og brauð er borið fram og borið til altaris, þar sem
það mun breytast í líkama og blóð Krists. (Við sitjum).
Á sama tíma er gengið með körfu um alla kirkjuna svo við
getum sett fjárframlag okkar í hana. Það er ávöxtur  vinnu
okkar sem er notaður til þess að hjálpa kirkjunni og
fátækum.

Fórn
Á sama tíma undirbýr presturinn ásamt messuþjónum altarið,
þar sem presturinn flytur bænir yfir fórnargjöfunum sem
verða síðan vígðar.

Heilagur (Sanctus)
Með því að syngja „ Heilagur” fagnar allur
söfnuðurinn og ásamt englakórnum lofum við Guð og
við nefnum hann þrisvar heilagan, það er að segja
Hinn algjörlega fullkomna.

Gjörbreyting
Á þessari stundu leggur presturinn hendur yfir
brauð og vín og ákallar Heilagan anda svo að
þau verði líkami og blóð Krists.



Viðurkenning
Svo tekur prestur hostíu og sýnir okkur og það sama gerir hann
við bikarinn. Á þessari stundu þegjum við, við segjum ekki
neitt, við hugsum aðeins um Drottin í hostíunni.
Þá játum við að þetta sé leyndardómur trúar okkar og við
færum þessa fórn Jesú í samfélagi við alla kirkjuna.

Fyrirbænir
Við biðjum fyrir páfanum, fyrir biskupunum, fyrir öllum
hinum látnu og fyrir okkur.

Doxologia
Að lokum segir presturinn: Fyrir hann og með honum og í honum
ber þér, Guði Föður almáttugum í einingu Heilags Anda, allur
heiður og dýrð um aldir alda.
Og við svörum öll : Amen.

Faðir vor
Þegar við undirbúum okkur fyrir altarisgöngu, biðjum við bænina sem
Jesús kenndi okkur: Faðir vor. Við biðjum um „daglegt brauð” sem
þýðir að það er nauðsynlegt að við getum lifað og vaxið sem kristið
fólk samkvæmt vilja Guðs og því sem Jesús kennir í guðspjalli sínu.
Við biðjum líka að Drottinn frelsi okkur frá öllu illu.



Friðarkveðja
Þar sem að við erum öll Guðsbörn, systur og bræður býður
presturinn okkur að heilsa með friðarkveðju.

Á meðan presturinn brýtur líkama Jesús syngjum við öll
eða við förum með ákallið, þar sem við köllum Jesú
GUÐSLAMB

Berging
Fyrst tekur presturinn á móti Jesú í hinu Heilaga
Altarissakramenti og síðan förum við full gleði til
að taka á móti líkama Jesú. Við leggjum lófa
okkar saman og undirbúum hjörtu okkar til þess
að taka vel á móti honum og biðjum um að sál
okkar sé hrein og þökkum honum fyrir að gefa
sig okkur sem næring.

Eftir bergingu biðjum við Jesú um að hjálpa okkur að lifa eins og
hann vill að við lifum… og að taka okkur með sér til himna.

.



MESSULOK

Blessun og brautsending

Messunni er lokið, en áður en við snúum aftur til venjulegs lífs
okkar, með Jesú í hjörtum okkar, hljótum við blessun Guðs,
Föður, Sonar og Heilags anda.
Til þess að taka við blessuninni hneigjum við okkur aðeins og
svörum Amen.

Presturinn segir okkur: Farið, messunni er lokið.
Og við svörum öll: Þökk sé Guði.





Verkefni:
Klippið og límið rétt orð í hvern reit:


