Tuomasmessun kulku 2021
Ohjeet, kun henkilörajoitusta ei ole, mutta maskisuositus on voimassa.
Striimi Tuomasmessun Youtube-kanavalla, radiointi RadioDein kautta.
Vahva maskisuositus on edelleen voimassa seurakunnan tilaisuuksissa koskien niin tilaisuuteen
osallistujia kuin henkilökuntaakin. Käsidesiä on tarjolla ja etäisyyksiä pyritään pitämään.
Juontajan check-list valmisteluista ja suunnittelusta erillisessä tiedostossa.

Rukousalttarit kirkkoon normaalisti. Eteen saarnatuolin puolelle lasten alttari ja taakse
muusikoiden puolelle (tms.) luomakunnan alttari.

Työnjako messussa:
Kaikki messun toimittajat istuvat kuorissa sekä etupenkissä.
Pyydetään mukaan kaksi tekstinlukijaa (mielellään nuoria). Kuoro osallistuu mahdollisuuksien
mukaan.
Ehtoollisenjako: ainakin 5 jakoparia, kaksi edessä, yksi sivulla ja kaksi takana. Alkoholiton viini
jaetaan sivukäytävällä vasemmalla, rukousalttarin vieressä.
Ehtoollispikarien pesijät, 2-3 henkilöä.
Ei jälkiehtoollista.
Lukijat ja puhujat katsovat saliin ja kameraan. Etäisyys mikrofonista n. puoli metriä.
Maskin käyttö: prosessiossa, omalla paikalla, alttarin takana ja ehtoollista jaettaessa.
Alkujuonto (juontaja) Teema, toimittajat, Minituomaat ym.
Alkulaulu, jonka aikana ristisaatto keskikäytävää
Prosessiossa mukana kaikki messun tehtävissä toimivat, paitsi juontaja. Prosessiossa tuohukset.
Alkusiunaus, vuorotervehdys ja johdantosanat (liturgi)
(Laulu tai musiikkiesitys tarvittaessa, psalmi tms.)
Rukousjakso, esirukousjohtaja
o Johdanto rukoukseen, ohjeet esirukouspyyntöihin nettisivuilla ja tekstiviesteihin.
o Paranemisen kehä:
”Tulkoon tässä/ täällä läsnä oleva Elävän Jumalan Henki

o
o
o
o

sinun ruumiiseesi, mieleesi ja henkeesi
ja parantakoon sinut kaikesta, mikä vahingoittaa sinua.”
Siunaaminen, öljyllä voitelu ja keskustelu valkopukuisen kanssa
Musiikkia, 2-3 laulua
Ennen kokoavaa rukousta rukouspyynnöt (rukousalttaripalvelijat lukevat), voidaan rytmittää
lyhyellä laululla
Lopuksi kokoava esirukous (huomioidaan maailma, sodat ja kriisit, luomakunta ja kirkko)

Päivän laulu/virsi
Raamatunluku (HUOM! UT:n teksti luetaan UT2020-käännöksestä - verkossa+mobiili.
1. Lukukappale (VT tai UT)
2. Evankeliumi, Halleluja-hymni lauletaan ennen ja jälkeen tekstin.
Saarna
Uskontunnustus
Lahjoitusjuonto, (MobilePay-numero 75221), tarkemmat ohjeet nettisivuilta. Muistutetaan
kuukausilahjoitusmahdollisuudesta. Kirkossa kerätään kolehti koriin ovilla messun päätyttyä.
(HUOM! Ei käytetä sanaa kolehti striimin seuraajille - kolehtia on vain paikan päällä kerättävä,
kaikki muu on lahjoitusta. Tämä on tärkeää rahankeräyslain kannalta)
Ehtoollisohjeet:
Ehtoollista jaetaan alttarin edessä lattiatasossa ja kirkkosalin takaosassa, sekä sivukäytävällä.
Alkoholiton viini jaetaan sivualttarilla edessä saarnatuolin puolella.
Käytettyjen pikarien pöydät jakopisteiden luona.

Musiikki/laulu/virsi
Ehtoollispöydän valmistaminen. Liturgi desinfioi kätensä ennen alttarille tuloa ja vaihtaa
tarvittaessa maskin. Kolehdin siunaaminen alttarin edestä kun kerääjät tulevat.
Alttarilla
-

-

Ehtoollisella käytetään pääsääntöisesti Tuomasmessun keraamisia ehtoollisvälineitä.
Voidaan käyttää myös hopeisia välineitä. Päätökset tästä tekee liturgi.
Alttarilla on tarvittava määrä tavallisia viinimaljoja ja yksi alkoholiton (viinit valmiina, yksi
kalkki tyhjänä) ja pateenit. Yhden maljan ja pateenin päälle korporaaliliina taitettuna sekä
kalkkiliina.
Viinikannu ja leipärasia.
Liinat viininjakajia varten
Avustaja auttaa kattamisessa.

Ehtoollispöydän valmistelu: kalkkiliinat pois, avataan korporaaliliina alttarille, nostetaan sille kalkit
sekä pateenit. Viini kaadetaan kalkkiin ja leivät laitetaan pateeneille.

Ehtoollisaineita konsekroidaan vain tarvittava määrä. Kaikki leipä on gluteenitonta.
Synnintunnustusrukous ja -päästö
Ehtoollisrukous
Ehtoollisvuorolaulu
Rukous
Pyhä
Rukous jatkuu
Asetussanat
Isä meidän
Rauhan tervehdys Liturgi kehottaa rauhantervehdykseen, kirkossa tai kotona. Kirkossa voi
vilkutella tms. Avustajat desionfioivat kädet.
Jumalan Karitsa
Ehtoollisen jakaminen
Ehtoolliskutsu (takaosan jakoparit siirtyvät tämän aikana jakopaikoille)
Huomioidaan heidät, jotka eivät pääse osallistumaan, esim. seuraava rukous:
Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle, mutta et nyt voi sitä
tehdä.
Herra Jeesus,
uskon, että olet läsnä sakramentissasi
ja tahtoisin ottaa sinut siinä vastaan kuin juhlavieraan.
Koska juuri nyt en voi, rukoilen sinua:
tule silti luokseni Vapahtajana,
syntien anteeksiantajana,
lohduttajana.
Tahdon seurata sinua, Jumalan Karitsa,
minne ikinä minut vietkin,
ja rakastaa sinua yli kaiken,
ja lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Ole ylistetty, Herra Jeesus Kristus!
Aamen.
Herra, en ole sen arvoinen….
Ehtoollisen jakaminen
Ehtoollisen jakamista ei yleensä kuvata.
Musiikkia ehtoollisen aikana.
Ehtoollisen päätössanat, jonka jälkeen pöydän poiskattaminen. Ehtoollisastiat peitetään
(ylijääneet ehtoollisleivät siunattujen leipien rasiaan). Avustaja auttaa poiskattamisessa.
Kiitosrukous
Herran siunaus
Loppujuonto ja lähettäminen (juontaja) (Seuraavan viikon tapahtumat, tehtäviin ilmoittautuminen
nettilomakkeen kautta)
Loppulaulu ja prosessio (keskikäytävää) Tuohukset

