KOMMUNION – vi tager del i Jesus måltid.
Du skal snart modtage din første kommunion - under Messen skal du for første gang
modtage de Kristi legeme og blod i form af brød og vin. Det bliver en stor dag.
Kommunion betyder fællesskab. Brødet, som forvandles i messen hedder en hostie.

Jesus gav sig selv til sine apostle ved det
sidste måltid, han spiste sammen med dem.
Han forvandlede brød og vin til sit legeme
og blod og gav det til dem.
Han sagde:

”Dette er mit legeme”
”Dette er kalken med mit blod”.

Jesus ville have, at de, der tror på ham, skal
fejre det samme måltid som han fejrede
med sine disciple. Det gør vi hver gang, vi
fejrer messe.
Under messen tager præsten brød og vin og
gentage det, Jesus sagde dengang.
I messen gør præsten det, som Jesus gjorde
ved den sidste nadver.

Der er syv sakramenter – hellige handlinger, hvorigennem mennesker møder Jesus Kristus (dåben,
firmelsen, kommunionen, skriftemålet, de syges salvelse, ægteskabet og præstevielsen).

----------------------------------------------------------------------------------------------Hjemme – en lille quiz – svar på spørgsmål
1. Hvad hed de to første mennesker?
2. Hvilket erhverv/arbejde havde Josef (Marias mand)?
3. I hvilken by voksede Jesus op?
4. Hvor mange apostle var der omkring Jesus?
5. Hvilken bøn lærte Jesus sine disciple, som vi stadig bruger i dag?
6. Hvor mange evangelier er der i bibelen?
7. Hvad hedder et bord, som er midt i kirken?

8. Hvad hedder vores sognepræst?
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MESSEN – alle døbte samles for at fejre messen som en familie.
Den anden del af messen - Brødets liturgi (Eukaristien) sker alt ved altret. Der er den
del, hvor gaverne - brødet og vinen - bliver gennem Helligåndens virke forvandlet til
Jesus legeme og blod.

7

Vi bærer gaver – brødet
og vinen - frem til
Herren (det kaldes
offertoriet).

10

Vi giver hinanden
fredshilsensen og
siger:
”Guds Fred”

11

Vi beder Guds Lam
og bagefter tager
imod Jesus Kristi
legeme og blod i
kommunionen. .
Præsten siger:
Kristi legeme;
Kristi Blod
Og vi svarer: Amen.

Lige efter er der en lang
lovprisning af Gud of
derefter synger vi
”Hellig, hellig, hellig..”
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9

Siden nedkalder
præsten Helligånden,
så brød og vin
forvandles til Kristi
legeme og Kristi blod.
Præsten siger Jesu ord:
Dette er mit legeme,
Dette er mit blod.
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Vi beder til Gud,
vores Far: ”Fader
Vor, du som er i
himlen…”

Efter velsignelsen
gå vi hjemme:
Præsten siger: ”Gå
bort med Kristi
fred”.
Vi svarer: Gud ske
tak og lov!

På altret er der: hvid dug, blomster og lys til for at gøre det smuk
Kalken – en bæger med vin
Patene – en lille skål med brød (hostierne)
Missale – en bog med de bønner, som præsten bruger under messen
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