MESSEN – alle døbte samles for at fejre messen som en familie.
Messen inddeles i to dele. Den første del kaldes Ordets liturgi, hvor der læses
Guds ord fra bibelen (ved ambo, som står i midt af kirken). Brødets liturgi
(Eukaristien) er den anden del af messe, hvor gaverne - brødet og vinen - bliver
gennem Helligåndens virke forvandlet til Jesu legeme og blod.

Når vi fejrer messe, er vi et fælleskab med alle dem, der også fejrer messe i hele verden. Vi mødes
alle sammen om Herrens bord.
Vi er aktive under messen. Vi sidder, vi står, vi synger, vi beder, vi knæler, vi lytter og vi svarer.

1

Vi begynder
messen med at
gøre korstegn –
i Faderens, og
Sønnens og
Helligåndens navn.
Amen”.

2

Vi beder for
tilgivelse for vores
synder og skyld; for
noget vi har gjort
dumt eller forkert.
Når man siger ”ved
min skyld” slår
man sig for brystet
tre gange.

5

Vi synger om Guds
storhed (Gloria):
Ære være Gud i det
høje, og fred på
jorden for
mennesker med
god vilje…

6

3

4
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Vi lytter til Guds ord fra
Biblen. Når præsten siger
”dette evangelium skriver
evangelisten..” gør vi
korsets tegn for pande,
mund og hjerte som tegn
på, at Guds ord skal være
i vores tanker, ord og
gerninger.
Vi bekender vores
tro: ”Jeg tror på
Gud, den
almægtige Fader,
Himlens og jordens
skaber..”

Vi tænker på alle
dem, som har brug
for vores forbøn.
Vi beder for……
Vi svarer: ”Herre,
hør vor bøn”

MESSEN – alle døbte samles for at fejre messen som en familie.
----------------------------------------------------------------------------------------------Hjemme – lyt til evangeliet læst på søndag (eller/og læs det med dine forældre) og tegn noget fra det

----------------------------------------------------------------------------------------------Hjemme – en lille quiz om Jul – svar på spørgsmål
Hvad hedder Jesus mor?.
Hvem skulle Jesus mor giftes med?
Hvem kom til hende og fortalte hende, om at hun vil være Guds mor?
Hvor blev Jesus født?

Hvornår fejrer vi Jesus fødselsdag?
Hvem kom først på besøg til baby Jesus?
Hvor mange konger kom til Jesusbarnet?
Hvor flygtede Jesus og hans forældre hen?
Hvorfor kan I lide Julen?
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