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Messeplanlegging og Messearmbåndet 

Samling 14, Økt 3 

 

Hva slags forhold har dere (hver og én av dere) til 

messen nå?  

Har dere blitt vant til messens gang?  

Skjønner dere hva som skjer i hver del i messen? 

Skjønner dere ordet «eukaristi»?  

Hvorfor er kommunionen/nattverden så viktig?  

Forstår dere hvorfor messen er sentral i en 

katolikks liv?  

Husker dere hva som skjedde på Skjærtorsdag? 

Ojsann! Her var det veldig mye på én gang 😱 

Riktignok er det ikke så lenge til konfirmasjon nå, men ikke bli stressa av den grunn 🥰Mest sannsynlig kan 

du svare litt eller noe på noen av disse spørsmålene, og det er supert!!! Så har du hele resten av livet til å 

finne svarene på mye av dette.  

Å trene på messen og øve på innholdet 
Dere har kanskje allerede vært med på få å forberede en messe eller flere-? Det er supert! Kanskje har dere deltatt 

med praktiske oppgaver i messen også, og det er enda bedre 👍 I samling 7, Økt 3 (som egentlig tilhører 8.klasse) er 

det forslag til hvordan å forberede, delta i og gjennomføre en messe. Gjør dette gjerne på nytt (eller for første gang har 

dere ikke gjort denne økta før). Hvis du har deltatt i messen som ministrant, eller i koret tidligere, hva om du denne 

gangen leser forbønner eller bærer offergaver-? Det er fint å oppleve messen «fra forskjellige vinkler», som man ofte 

sier. Tenk også tilbake til tiden da de første menighetene samlet seg for å minnes Jesus, være sammen for å be å lytte 

til de som kunne fortelle om Jesus (Bibelen – Det nye testamentet – hadde kanskje ikke blitt skrevet ennå, derfor var 

de avhengig av muntlig overføring av historiene). Det er denne rike tradisjonen vi viderefører med messen, og hver 

gang vi feirer den er Jesus tilstede med oss. Hvordan skal vi forholde oss til det? Hvordan vil du møte Jesus i messen?  

 

Se samling 7 ( https://blilys.no/katekese/youcat-

konfirmant/8kl-saml07/ ) for å få hjelp til å 

planlegge og å gjennomføre en messe.  

Lag gjerne også messearmbåndet: en 

metode som hjelper deg å huske messens faste deler.  
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