OHJEITA TUOMASMESSUN SYNNINTUNNUSTAJALLE

Päivitetty 11/2017

Mikäli liturgi niin haluaa, messussa on mukana kaksi erillistä synnintunnustajaa, jotka lausuvat
messussa lyhyen etukäteen laatimansa synnintunnustuksen. Lisäksi he osallistuvat kolehdin
laskemiseen ehtoollisen aikana sekä loppusiivoukseen.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Ennen messua
Valmistele konkreettinen, lyhyt (muutaman lauseen mittainen) minä-muodossa oleva
synnintunnustus kirjallisesti. Älä omassa osuudessasi kiitä anteeksiannosta, sillä sen saat vasta
synninpäästössä. Saavu kirkkoon klo 17.00 mennessä ja ilmoittaudu messun kokoajalle. Jos sinulle
tulee este tai saavut myöhässä, niin ilmoita siitä messun kokoajalle mahdollisimman pian.
Käy synnintunnustuksesi läpi liturgin kanssa ja osallistu yhteiseen alkupalaveriin klo 17.30 Café
Agricolassa.
Messussa
Alkupalaverista siirrytään kirkkosalin takaosaan, pääoven vasemmalle puolelle, hiljentyen alkavaan
messuun, keskikäytävä jätetään vapaaksi. Kaikilla (liturgia ja tekstinlukijoita lukuun ottamatta) on
tuohus, jonka saa mukaansa alkupalaverista. Synnintunnustajat ovat alkuprosessiossa
ensimmäisinä heti ristiä kantavien tekstinlukijoiden jälkeen. Prosession saavuttua eteen, jää
seisomaan saarnatuolin edustalle ja sammuta tuohus, voit laskea sen johonkin lähellesi ja ottaa
mukaasi poistuessasi synnintunnustuksen jälkeen.
Liturgin alkusanojen jälkeen hän kutsuu synnintunnustajat luokseen alttarille. Polvistukaa alttarin
eteen toinen liturgin toiselle, toinen toiselle puolelle
Liturgi johdattaa ensin yhteiseen synnintunnustukseen, ja antaa sen jälkeen mikrofonin teille, ja
luette vuorotellen, rauhallisesti, oman synnintunnustuksenne. Synnintunnustusten välissä
lauletaan aina Kyrie-hymni ja katumushiljaisuuden jälkeen liturgi nousee antamaan synninpäästön,
jonka jälkeen synnintunnustajat nousevat ja siirtyvät istumaan paikoilleen kirkon etupenkkiin.
Käy ehtoollisella ensimmäisten joukossa, mielellään kirkon etuosassa, jolloin pääset sujuvasti
siirtymään Akvaario-huoneeseen (kirkon kahvilan takana) laskemaan kolehtia. Toimi
kolehtivastaavan antamien ohjeiden mukaisesti. Tekstinlukijat tuovat kolehtikorit Akvaariohuoneeseen. Kun kolehti on laskettu, palaa kirkkosaliin ja osallistu loppuprosessioon (jos ehdit
kolehdinlaskusta), joka poistuu kirkosta samassa järjestyksessä kuin saapui. Tuohuksia kannetaan
eteiseen asti, sammutetaan ja laitetaan tuohuskoreihin.
Messun jälkeen
Vie kolehtikorit rukousalttarikaappeihin kirkon etuosasta, johon kolehtivastaava on ne tuonut.
Mikäli kolehtikoreja ei ole vielä tuotu, käy hakemassa ne Akvaario-huoneesta. Sen jälkeen auta
mahdollisuuksiesi mukaan loppusiivouksessa siellä missä apua tarvitaan – tarvittaessa
kysy neuvoa messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta.

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

