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Vi minnes Jesus
Kateketen har med et brød og druer til undervisningstimen og
legger det i en kurv på stedet barna samler seg for å be. De
samler seg rundt den.
Kateket: La oss nå begynne med å minnes vår dåp.
Alle: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Kateket: Gud, vår Far, vær med oss når vi samles for minnes
din Sønn, Jesus. Åpne våre hjerter så vi kan bli bevist ditt
nærvær her hos oss. Det ber vi om, ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
Kateket: La oss be Den Hellige Ånd hjelpe oss å lytte til Guds
ord ved å tegne korsets tegn på vår panne, våre lepper og vårt
bryst.
Måtte vi minnes ditt ord i våre tanker (Be barna tegne kors
på sine panner).
Måtte vi minnes ditt ord når vi snakker (Be barna tegne kors
på sine lepper).
Måtte vi vinnes dine ord i våre hjerter (Be barna tegne kors
på brystet).
Kateketen (eller annen person) leser bibelteksten for
gruppen….
Luk 9,10-17
Jesus metter fem tusen
Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del
det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer
drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et
brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp,
som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme
måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er
den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
Kateket: Slik lyder Herrens ord.
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Alle: Gud være lovet

Bønn: Akklamasjon
Forklar at når vi smaler som fellesskap til messen er det for å minnes Jesu liv, død og
oppstandelse. Vi hører fortellinger fra Bibelen og får del i Kristi legeme og blod.
Deretter går vi ut i verden for å fortsette Jesu verk. Når vi samles til messen, ber eller
synger vi akklamasjonen «Din død forkynner vi, Herre …». Be barna gjenta etter deg
eller synge sammen med deg tre ganger hvis de har lært melodien.

Kateket:
Alle:

Din død forkynner vi, Herre …
Din død forkynner vi, Herre …

Kateket:
Alle:

Og din oppstandelse lovpriser vi …
Og din oppstandelse lovpriser vi …

Kateket:
Alle:

inntil du kommer.
inntil du kommer.

Avslutningsbønn:
Gud, vår Far, i dag er vi samlet for å minnes din Sønn, Jesus
Kristus. Vi et at Jesus alltid er med oss. Send oss Den Hellige
Ånd til å hjelpe oss å minnes Jesus og leve slik han lærte oss.
Det ber vi om, ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
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