Hvorfor vi fejrer
jul, påske og pinse?
Kirkeåret og dets fester

Vi skal huske, hvad Jesus har lært os
Historien om, hvordan Gud
skabte verden, og hvordan det til
sidst blev nødvendigt for Gud at
sende sin egen Søn for at frelse
mennesker, bliver gentaget for os
i en bestemt rytme, nemlig i
løbet af et år.
Det kalder man et kirkeår.
Sådan hjælper Kirken os til at
huske historien om Gud.

De store højtider
Nogle gange har du juleferie,
påskeferie og pinseferie. Så har du
ekstra fridage fra skolen. Men det er
ikke, fordi du skal slappe af.
Husker du det 3. bud? Du skal holde
hviledagen hellig.
Jule-, påske- og pinseferie har du
netop, så du får tid til at gå i kirke
og ære Gud for de store ting, Han
har gjort – også for dig.
Jul, påske og pinse er de største
fester, men der er flere i kirkeåret.
Det skal vi se på nu.

Kirkeåret begynder med 1. søndag i advent.
Hver periode i kirkeåret har sin egen farve, og de handler om forskellige perioder i Jesu liv fra Hans
fødsel, gennem Hans liv på jorden og til Hans død, opstandelse og udsendelsen af Helligånden.

Advent (4 søndage): Vi forbereder os til
Julen, til at Jesus kommer til os.
Jul: Vi fejrer, at Jesus blev født.
Fastetiden (6 uger): Begynder med
askeonsdag; vi forbereder os til Påsken.
Påske: Vi fejrer, at Jesus dør og
genopstår; at døden er overvundet.
Pinse: vi fejer, at apostlene modtog
Helligånden.
Almindelig tid: Vi lærer om Jesu liv.
Indimellem kirkeårets store højtider, er
der andre vigtige højtider. Du kan læse
om nogle af dem i det følgende.

Liturgiske farver
Har du lagt mærke til, at præsten
bærer messehagler i forskellig farver?
Det er der en mening med.
Grøn bruges på almindelige søndage
uden særlige fester. Dem er der flest af,
som du ser på hjulet, der viser
kirkeåret på foregående side.
Violet bruges i advents- og fastetiden.
Rød bruges til pinse til minde om
Helligånden og ved fester for martyrer,
der er døde for deres tro.
Hvid er den mest festlige farve. Den
bruges til jul og påske og på fester for
Maria, Guds Moder.

Adventstiden
Når der skal ske noget vigtigt, så
forbereder man sig.
Advent betyder ”komme”. Den, der skal
komme, er Jesus.
Vi forbereder os på julen, festen for, at
Jesus bliver født af jomfru Maria.
Forberedelsen i Kirken handler ikke om
hygge og gaver, men om os selv og vores
forhold til Gud.
Vi kan forberede os ved at ”gøre rent i
vores indre” gennem bøn, at gøre noget
godt for nogen og ved at modtage
tilgivelse for vore synder i skriftemålet.

Lysene i adventskransen hjælper os med at tælle ned,
fordi vi glæder os til, at Jesus bliver født

Jesu fødsel
Jul er festen for at Jesus blev født af
jomfru Maria i stalden i Betlehem.
Jesu fødsel er så stor en begivenhed
for os katolikker, at vi ikke kan
vente. Vi fejrer Jesu fødsel med en
messe ved midnatstid den 24.
december og igen om morgenen
den 25. december.
Jesu fødsel er Guds gave til os. Vi
glæder os så meget over den, at vi
også holder fest derhjemme og
giver hinanden gaver.
Men Jesus er den største gave.

Efter jul – en almindelig tid
I tiden efter jul hører vi i messens
læsninger om, hvad der skete, mens Jesus
var barn og boede hos sin far og mor.
Vi hører om de tre hellige konger, der
besøgte Ham i stalden og da Maria og
Josef tog lille Jesus med til templet for at
bære ham frem for Gud. Vi hører også om
dengang, da Jesus blev væk fra sine
forældre.
Vi lærer Jesus bedre at kende ved at tænke
over, hvordan han var som barn.
Til sidst hører vi om, at Jesus blev voksen.
Han blev døbt og begyndte at gå rundt og
fortælle mennesker om Gud.

Jesu far, Josef, var tømrer. Jesus lærte også at blive
tømrer og arbejdede sammen med sin far.
Har du tænkt over, hvordan Jesus var som barn?

Fastetiden
Ligesom adventstiden forbereder os til Jesu
fødsel, er fasten en tid for forberedelse til at
fejre påsken.
Faste betyder at undvære. For at hjælpe os til
at tænke mere på Gud, undværer vi i denne
tid noget, vi plejer at være glade for. I messen
synger vi ikke ”Ære være Gud i det høje” eller
”Halleluja” før evangeliet læses.
Mange katolikker spiser mindre, og de spiser
ikke kød, i hvert fald ikke på fredage.
Vigtigt er også at gøre noget godt for andre
og at tænke over, hvad man har gjort forkert
og bede Gud om tilgivelse, så ens hjerte er
rent før påskefesten.
Hvordan faster I i din familie?

Fasten er en alvorlig tid, hvor vi skal tænke
over, om vi virkelig lever som Jesus vil.
Fastetiden indledes Askeonsdag, hvor præsten
tegner et kors med aske i vores pande for at vi
skal huske at omvende os.

Festen for Marias bebudelse, den 25. marts
Den 25. marts er der 9 måneder til jul – den tid
en graviditet varer. Derfor ligger festen for, at
Jesus kom ind i verden som et lille barn i sin
mors mave netop på denne dag.
Vi fejrer, at englen Gabriel viste sig for jomfru
Maria og bragte bud til hende om, at hun
skulle være mor til Guds søn.
Vi fejrer, at Maria sagde ja, fordi det var dét,
Gud ønskede af hende.
Fordi vi alle sammen er Guds børn, er Maria
også mor i himlen til os alle sammen.
Vi kan lære meget af, at Maria altid siger ja til
at gøre, hvad Gud vil: Se, jeg er Herrens
tjenerinde”, sagde hun.
Har du tænkt over det?

Du kan læse om bebudelsen i Bibelen: Luk 1, 26-38.

Påske
Påsken er den største og vigtigste fest i
kirkeåret.
Vi fejrer, at Jesus, Guds Søn, var
stærkere end døden, da mennesker
slog Ham ihjel ved at korsfæste Ham.
Jesus opstod fra de døde, for at vi
mennesker kan få liv hos Gud, også når
vi dør, hvis vi omvender os og tror, at
Jesus virkelig er Guds Søn, og at Han
døde og opstod for vores skyld.
Fejringen af påskefesten varer en hel
uge med forskellige helligdage.

Palmesøndag
Palmesøndag er fastens ventetid ovre,
og den stille uge før påskefesten
begynder.
Palmesøndag mindes vi dengang, da
Jesus red ind i Jerusalem på et æsel.
Jerusalem var hovedstaden, hvor
templet lå. Folk i Israel troede, at Jesus
var en konge, som ville gå i krig og befri
dem fra de soldater, der havde besat
deres land. Derfor vinkede de til Ham
med palmegrene.
Men Jesus vidste, at sådan en konge
var Han ikke. Og Han vidste, at Han
ville blive slået ihjel.

Alligevel red Han ind i Jerusalem.
Han ville dø frivilligt, for kun på den måde
kunne Han frelse os for det onde i verden.

Skærtorsdag
Jesus vidste, at jøderne snart ville
fange Ham og slå Ham ihjel.
Skærtorsdag fejrer vi, at Jesus vidste, at
han spiste sammen med sine disciple
for sidste gang.
Den aften vaskede Han deres fødder.
Så forvandlede Han brød og vin til sit
legeme og blod, gav dem det, og sagde,
at de skulle huske ham ved at blive ved
med at spise og drikke det sammen.
Det gør vi stadig, hver gang præsten i
den hellige messe forvandler brød og
vin til Jesu legeme og blod og giver os
det i den hellige kommunion.

Langfredag
Da disciplene havde modtaget den første
kommunion, gik de sammen med Jesus ud i
en have, hvor soldater tog ham til fange.
Langfredag mindes vi, at Jesus blev pisket,
dømt til døden og hængt op på et kors, indtil
Han døde.
Da Jesus var død, blev han taget ned af
korset og lagt i en grav. Hans mor og
disciplene sørgede over Ham.
Vi sørger også Langfredag. I kirken mindes vi
Jesu død, når vi hører fortællingen om Hans
lidelse.
Vi faster ved at spise mindre og ikke spise
kød. Vi går ikke ud og morer os.

Påskelørdag
Jesus var død. Han lå i graven i tre
dage, men så stod Han op fra de døde,
sådan som Han havde sagt i forvejen.
Kun Gud kan ikke dø. Derfor ved vi, at
Jesus virkelig er Guds Søn.
Vi fejrer opstandelsen ved en festlig
messe midt om natten for at vise vor
glæde. For Jesus opstod for vores skyld,
så han kan frelse os fra alt ondt.
Igen er der fest med blomster og
musik. Præsten indvier den nye ild,
som han tænder påskelyset med. Det
skal brænde for at minde os om Jesu
opstandelse, og at Han er verdens lys.

Påskesøndag
Jesus stod op fra de døde om natten.
Ingen opdagede det, før det blev morgen.
Påskesøndag fejrer vi, at disciplene og
nogle kvinder kom ud til graven, hvor de
havde lagt Jesus, og opdagede, at den var
tom.
Så forstod de, at Jesus var stået op fra de
døde, som Han havde sagt, han ville.
De forstod også, at når Jesus stod op fra de
døde, så vil det gå os på samme måde. Vi
skal ganske vist dø engang, men ligesom
Jesus skal vi også stå op fra de døde og
være sammen med Ham i himlen.
Det er der grund til at feste for!

Kristi himmelfart
Efter at Jesus stod op fra de døde, mødte Han
disciplene flere gange.
Først nu, da de virkelig forstod, at Jesus var Guds Søn
og havde sejret over døden, kunne Han lære dem
nogle vigtige ting.
Jesus lærte disciplene, hvordan de skulle gå ud i hele
verden og fortælle om Ham. På den måde
grundlagde Jesus den Kirke, vi har i dag.
40 dage efter at Han opstod, blev Jesus løftet op på
en sky til himlen, hvor Han nu er sammen med Gud.
Derfor fejrer vi festen for Kristi Himmelfart.
En dag kommer Jesus tilbage og tager os med op i
himlen, hvor vi kan leve evigt hos Gud sammen med
Ham. Vi ved ikke, hvornår det vil ske.

I dag er det os, der er Jesu disciple.
I dag er det os, der skal fortælle andre
om Jesus.

Pinse
Jesus vidste, at det ville blive svært for hans disciple at gå
ud og fortælle om Ham i hele verden. De var jo ganske
almindelige mænd.
Derfor lovede Han, at de skulle få en hjælper, der gav
dem evner og kræfter til at løse opgaven.
Disciplene var samlet Pinsedag, da Jesus sendte sin
hjælp: Det var Helligånden. De syntes, det lignede ild,
der kom over dem.
Fra den dag kunne de tale, så de overbeviste folk om, at
Jesus er Guds søn, og de kunne helbrede syge.
Helligånden er også sendt til os. Vi modtager den i
firmelsens sakramente.
Måske kommer vi ikke til at kunne helbrede syge, men
Helligånden giver os kraft til at opnå dét, Gud vil med
vore liv, hvis vi siger ja til Gud, ligesom Maria.

Almindelig tid
Pinse er den sidste af kirkeårets store
højtider.
Så begynder ”de almindelige søndage”.
Det betyder, at evangelierne i messen
handler om alt det, Jesus gjorde og
sagde, mens han var sammen med sine
disciple.
Vi hører om, hvad Han gjorde, f.eks. at
han helbredte syge, og om hvad han
fortalte folk om Gud.
Jesus fortalte tit lignelser, altså nogle
historier der lignede det, han mente,
når Han ville fortælle om Gud. Det
gjorde Han, fordi folk bedre forstod
lignelserne.

Kender du lignelsen om den barmhjertige
samaritaner? Den handler om, hvem vi skal
vise næstekærlighed. Også dig og mig.

Læs lignelsen her: Luk 10, 25-37

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/luk/10

Festen for Marias optagelse i Himlen
15. august
Maria sagde ja til at blive mor til Jesus.
Derfor har Gud gennem Marias eksempel
vist os den løn, som vi vil få, hvis vi også
siger ja til det, Gud vil med os.
Da Maria døde, gjorde Gud det samme for
hende som for Jesus: Han hentede hende
op til himlen, for at hun kunne leve
sammen med Ham der.
Nu er Maria, Jesu mor, dronning i himlen.
Hun er også vores mor i himlen og beder
til Gud for os.
Har du prøvet at bede Maria om hjælp?

Festen for alle helgen og alle sjæle
.

Vi tror på, at da Jesus opstod fra de døde,
så vandt Han over døden, så vi heller ikke
skal dø.
Nogle mennesker, der har fulgt Guds vilje
med dem i særlig grad i deres liv, kommer
direkte i himlen efter deres død.
Det kan vi vide, for vi kan bede dem om at
få Gud til at hjælpe os, og så sker det
somme tider, at deres bøn bliver hørt, så vi
bliver raske, eller der ikke sker ting, som vi
frygter for.
Det er helgenerne, f.eks. den hellige Josef,
Jesu far, som har hjulpet mange.
Men vi tror, at mange almindelige
mennesker også er i himlen.

Festen for alle helgener i himlen fejres 1.nov.
Festen for almindelige mennesker i himlen kaldes
”Alle sjæles dag”. Det er 2. november.
Så tænder vi lys på deres grave

Festen for Kristus, verdens konge
slutter kirkeåret

I vores kirke viser krucifikset over alteret Jesus som en
konge, der stiger ned fra korset med krone på.
Han er konge, netop fordi Han gav sit liv for vores skyld.

Den allersidste fest i kirkeåret er
festen for Jesus Kristus, der er hele
verdens konge.
Jesus er også din og min konge, hvis
vi lader Ham vise vejen i vores liv.
Kirkeåret begyndte med, at Jesus blev
født som et lille barn, der ingenting
kunne selv, ligesom alle nyfødte.
Kirkeåret ender med at fejre Jesus
Kristus som den, han virkelig er: Hele
verdens konge og vores konge.

Dette oplæg om sakramenter er udarbejdet til brug for katekese af
firmander af Birgit Bidstrup Jørgensen.
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du velkommen til
at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com

