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Laulukirjojen jakaja on ensimmäinen henkilö, jonka messuun tulija kohtaa kirkon eteisessä.
Ystävällinen ja hymyilevä laulukirjojen jakaja välittää messuun tulijalle tärkeän viestin, että
hän on tervetullut ja odotettu messuun. Laulukirjojen jakajat pystyttävät kirjapöydät ja
asettelevat laulu- ja virsikirjat pöydille. He jakavat kirjat messuun tulijoille ja ottavat ne vastaan
messun loputtua sekä osallistuvat loppusiivoukseen. Jos sinulle tulee este tai saavut myöhässä, niin
ilmoita siitä esirukousjohtajalle mahdollisimman pian.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Ennen messua
Saavu kirkkoon klo 16.30 mennessä ja ilmoittaudu messun esirukousjohtajalle, joka opastaa sinut
tehtävääsi ja kertoo mitä kirjoja käytetään ja lisätäänkö kirjojen väliin jokin tiedote. Virsikirjat
löytyvät eteisen hyllyistä ja kirkkosalin takaosassa olevista kärryistä, Uusia messulauluja -kirjat
löytyvät eteisen hyllyistä. Muut laulukirjat löytyvät alakerran kryptan eteisessä olevista kaapeista,
pyydä esirukousjohtajalta apua niiden hakemisessa.
Pystyttäkää kirjapöydät eteiseen: hakekaa 4 pöytää välieteisten kaapeista, laittakaa kaksi pöytää
peräkkäin kummallekin puolelle pääovea ja latokaa virsi- ja laulukirjat pöydille, esirukousjohtaja
kertoo kuinka paljon kirjoja laitetaan (yleensä yhteensä 400 - 500). Jos on tiedote, se laitetaan
virsikirjan ja laulukirjan väliin (ei kirjan sisälle).
Joku jakajista vie kirjat ehtoollisavustajille kuorin tuoleille (16-18 kpl), rukousalttaripalvelijoiden
istumapaikoille penkkien päihin (8 kpl), paikat merkitty Varattu-kyltein sekä saarnatuolin
puoleiseen etupenkkiin (6 kpl). Toivota jokainen messuun tulija tervetulleeksi ja anna virsi- ja
laulukirjat. Katso silmiin ja hymyile ☺. Jos messuun odotetaan paljon ihmisiä, anna yhdessä
tuleville yhteiset kirjat, jotta kirjat eivät lopu kesken.
Messussa
Esirukousjohtaja saattaa pyytää, että joku kirjojen jakajista kerää kolehdin parvelta. Kerätty
kolehtikori annetaan kirkon takaosassa jollekin rukousalttaripalvelijoista vietäväksi eteen.
Saarnan ja ehtoollisliturgian ajaksi voit mennä istumaan kirkkosaliin, yhden jakajista pitää
silloinkin jäädä eteiseen. Kirjojen jakajat voivat vuorotella niin, että jokainen voi osallistua messuun
jonkin aikaa. Myös eteisessä voi kuunnella messua ja osallistua lauluihin sekä käydä ehtoollisella.
Messun jälkeen
Ota messun jälkeen kirjat vastaan ja järjestä ne hyllyihin ja vaunuihin. Laulukirjavaunujen
täyttäminen aloitetaan alahyllyltä, virsikirjat laitetaan hyllyyn teksti samansuuntaisesti ja nauhat
kirjan sisälle. Kerää kaikki laulukirjat pois kirkkosalista. Muusikot ja kuorolaiset kokoavat omat
kirjansa alttarin oikealla puolella olevan varaston kaappiin. Palauta pöydät, kirjavaunut ja kaikki
muutkin tavarat paikoilleen. Auta mahdollisuuksiesi mukaan loppusiivouksessa siellä missä apua
tarvitaan – tarvittaessa kysy neuvoa messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta.

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

