Tuomasmessun kulku tammikuu 2022
Ohjeet , kun henkilörajoitus on 30 henkilöä.
Striimi Tuomasmessun Youtube-kanavalla, radiointi RadioDein kautta.
Ennen messua:
Etummaiset rukousalttarit käyttöön.
Työnjako messussa:
Tekstinlukijat: ristin kantaminen prosessiossa, tekstien lukeminen
Kaikki messun toimittajat istuvat tasanteella saarnatuolin puolella, turvavälein.
Liturgi istuu alttarin vieressä.
Ehtoollista jakaa liturgin ja saarnaajan lisäksi kaksi valkopukuista (maallikkoa). Jälkiehtoollisen
jakamisesta kappelissa huolehtii pääsääntöisesti liturgi. Yhden vapaaehtoisen toivotaan jäävän
paikalle ”ohjaamaan liikennettä”, erityisesti, jos ilmoittautuneita on paljon.
Lukijat ja puhujat katsovat suoraan kameraan. Etäisyys mikrofonista n. puoli metriä.
Maskin käyttö: prosessiossa, omalla paikalla, alttarin takana ja ehtoollista jaettaessa.
Alkujuonto (juontaja)
Alkulaulu, jonka aikana prosessio keskikäytävää
Prosessiossa mukana kaikki tehtävissä toimivat
Alkusiunaus, vuorotervehdys ja johdantosanat (liturgi)
(Laulu tai musiikkiesitys tarvittaessa)
Rukousjakso, esirukousjohtaja
o Johdanto rukoukseen, ohjeet rukouspyyntöihin nettisivuilla ja tekstiviesteihin.
o Voidaan käyttää paranemisen kehän rukousta:
”Tulkoon tässä/ täällä läsnä oleva Elävän Jumalan Henki
sinun ruumiiseesi, mieleesi ja henkeesi
ja parantakoon sinut kaikesta, mikä vahingoittaa sinua.”
o Musiikkia, 1-2 laulua
o Ennen kokoavaa rukousta avustajat lukevat rukouspyyntöjä, voidaan rytmittää laululla
(esirukousjohtaja kokoaa pyynnöt etukäteen, omalta rukousryhmältä/Liisa
Väätäiseltä/Askel-lehden pyyntöjä Katilta)
o Kokoava esirukous (huomioidaan maailma, sodat ja kriisit, luomakunta ja kirkko)
Päivän laulu/virsi
Raamatunluku (HUOM! UT:n teksti luetaan UT2020-käännöksestä - verkossa+mobiili. Lukija
sanoo ääneen myös seurakunnan vastauksen)

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. (HUOM! Ei käytetä sanaa kolehti - kolehtia on vain paikan
päällä kerättävä, kaikki muu on lahjoitusta.)
Musiikki/laulu/virsi
Ehtoollispöydän valmistaminen. Liturgi desinfioi kätensä ennen alttarille tuloa ja pukee maskin.
Ehtoollisavustajat siirtyvät alttarin taakse kuoriin turvavälein. (Käsien desifiointi + uusi maski
tarvittaessa)
Alttarilla on keraaminen kalkki ja leipärasia sekä kaksi maljaa ja pateenia + alkoholiton viini kalkissa.
Kaikki ehtoollisaineet katetaan uhrilaulun aikana: kalkkiliina pois, avataan korporaaliliina alttarille,
nostetaan sille kalkit sekä yksi pateenit. Viini kaadetaan kalkkehin ja leivät laitetaan pateeneille.
Ehtoollisaineita konsekroidaan vain tarvittava määrä. Alkoholiton viini on valmiiksi sinisessä
maljassa. Kaikki leipä on gluteenitonta.
Synnintunnustusrukous ja -päästö
Ehtoollisrukous
Ehtoollisvuorolaulu
Rukous
Pyhä
Rukous jatkuu
Asetussanat
Isä meidän
Rauhan tervehdys Liturgi kehottaa rauhantervehdykseen, chatissa tai kotona. Kirkossa voi
vilkutella tms.
Jumalan Karitsa
Ehtoollisen jakaminen
Ehtoolliskutsu
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 jakajat siirtyvät jakopaikalle alttarin eteen. Ehtoollisen jakamista ei yleensä kuvata.
Musiikkia ehtoollisen aikana
Ehtoollisen päätössanat, jonka jälkeen pöydän poiskattaminen. Ehtoollisastiat viedään
sivupöydälle.
Kiitosrukous
Herran siunaus
Loppujuonto ja lähettäminen (juontaja) (Seuraavan viikon tapahtumat. Kutsu teejatkoille Zoomiin.
Maininta jälkiehtoolliselle ilmoittamisesta, lomake nettisivuilla.)
Loppulaulu ja prosessio (keskikäytävää)

Malja+pateeni+alkoholiton viini viedään kappeliin siunatun sakramentin jakamista varten.

