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MESSUN SUUNNITTELU
Suunnittelukokous
Messu valmistellaan n. 2 viikkoa ennen messua pidettävässä suunnittelukokouksessa. Kokouksen
kutsuu kokoon messun kokoaja/juontaja ja siihen kutsutaan liturgin lisäksi saarnaaja, messun
musiikinjohtaja ja esirukousjohtaja.
Kokouksessa tutustutaan kirkkovuoden kyseisen sunnuntain teemaan, sovitaan messussa luettavat
tekstit sekä sovitaan messun toimittamisen päälinjat ja käydään yksityiskohtaisesti läpi messun
kulku ja työnjako sekä keskustellaan musiikkitoivomuksista ja sovitaan käytettävistä laulukirjoista.
Voitte yhdessä miettiä miten teema yhdistää teitä eri rooleissa ja tehtävissä ja sopia, kuka tuo
minkäkin puolen teemasta esille, jotta ei tule turhaa toistoa ja päällekkäin puhumista. Päävastuu
laulujen valinnasta on musiikinjohtajalla, mutta paras messu syntyy, kun kaikki ovat saaneet omalta
osaltaan vaikuttaa lauluvalintoihin. Niihin vaikuttavat messun teema (kirkkovuoden teema tai muu
aihe), bändin kokoonpano, mahdollinen musiikkivieras sekä messun rakentajien oma
musiikkimaku. Messun ajoituksessa otetaan huomioon messuun mahdollisesti tulevat ylimääräiset
ohjelmanumerot.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Ennen messua
Sovi musiikinjohtajan kanssa yksityiskohtaisesti messun liturgiasta: mm. mitä vuorolauluja
käytetään, tuleeko psalmi, kunnia ja/tai epikleesihymni, otetaanko ylistyslaulu loppuun ja tuleeko
Herran siunaus laulettuna vai lausuttuna. Liturgiassa seurakunnan lausumien osuuksien suhteen
tulee noudattaa yhtenäistä linjaa näiden ohjeiden mukaisesti. Messua ja omaa osuuttasi
valmistellessasi on hyvä muistaa, että kun messu on melko pitkä ja se radioidaan (ja videoidaan),
on syytä pyrkiä kaikessa sujuvuuteen ja pyrkiä välttämään pitkiä taukoja. Mikäli messussa on
tulkkaus, lähetä tekstisi etukäteen joko kokoajalle tai suoraan tulkille mielellään viikon alkupuolella
mutta ihan viimeistään ennen messun alkua tullessasi. Iloa ja Pyhän Hengen läsnäoloa messun
valmisteluun ja sen toteutukseen!
Messupäivänä
Tule kirkolle klo 17 mennessä ja ilmoittaudu messun kokoajalle. Saat alban ja kasukan sakastista.
Kaikille yhteinen alkupalaveri kirkon kahvilassa klo 17.30, palaveri päättyy rukoukseen, jonka sinä
päätät. Osallistut messun toimittajien kanssa prosessioon, kuljet prosession viimeisenä yhdessä
saarnaajan kanssa, kantaen kalkkia ja pateenia. Messun jälkeen kättelet messuvieraat kirkkosalin
pääovella yhdessä saarnaajan kanssa.
Tuomasmessun kulku ja sävelmäsarjat löytyvät Tuomasmessun kotisivulta, www.tuomasmessu.fi
Neuvoa ja opastusta voit kysyä tuomaspappi Pirjo Kantalalta:
pirjo kantala(at)tuomasmessu.fi tai puh. 040 511 1989

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

