Alla HELGONS Dag (årgång A)

Helige Martin de Porres

Tidsram: 20-25 minuter.
Joh 6:37-40
Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall
jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv
vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har
sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig
utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som
ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på
den sista dagen.”
Övriga läsningar: Klag 3:17-26, Rom 8:14-23
Bakgrund
Dagens läsning är ett utdrag ur Jesu tal i Kafarnaums synagoga, där han också
talar om sig själv som livets bröd. Jesus förklarar: ingen som kommer till honom
ska avvisas, de som tror får det eviga livet. Hans ord vänder sig också till oss,
Gud vill allas frälsning, han vill inte att någon går förlorad, alla ska komma till tro
och vinna evigt liv. Det gäller oss men också dem som gått före oss och som vi
nu tänker och ber särskilt för under denna helg, i hopp om att de är på väg mot
den eviga vilan hos Gud.
Den 3 november firar kyrkan minnet av den helige S:t Martin de Porres. Samlingen kommer att lyfta fram hans liv och det sätt helgonen är våra förebilder.
S:t Martin de Porres föddes i Lima, Peru, 1579. Hans far var spanjor och hans
mor en frigiven slavinna från Panama, föräldrarna gifte sig aldrig. Martin hade
ärvt sin mors mörka hudfärg och kunde bli retad för det som barn. Men det gjorde
honom aldrig bitter eller hatisk. Vid femton års ålder blev han lekbroder hos
Dominikanerna i Lima och stannade hos dem hela sitt liv. Han arbetade som
baberare, vilket på denna tid även innebar sjukvårdsinsatser. S:t Martins kärlek
var stor, han grundade ett barnhem för föräldralösa barn och ett djursjukhus i sin
systers hus. Han hjälpte unga flickor som behövde pengar för att kunna gifta sig.
För honom var det viktigt att behandla alla människor lika, ovasett deras ras eller
härkomst. S:t Martin dog den 3 november 1639 och helgonförklarades 1962. Han
har kallats Amerikas Franciskus.

Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen vit, ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett
krucifix,en staty/ikon/bild på Kristus. bibel, ev barnbibel. ev: korg med hjärtan.
Skriv ut och kopiera bilden som hör till dagens berättelse som barnen kan
färglägga (finnsi slutet av detta dokument). För dramatiseringen behövs en
kam, en mus (klipp annars ut bilden på musen längst bak), en korg, Skriv ut
bilden på den helige Martin och musen, se sist i dokumentet.
VÄLKOMNA!
Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda.
Om det är möjligt hälsa personligt på varje barn redan
i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper
till med det?).
Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till
att alla får lära sig deras namn.
Samla alla barn i en cirkel på golvet.
• Välkomna alla barn, roligt att se er här!
• Är det någon som såg vilken färg som prästen/fader.... hade på sin fina
mässhake idag? Ja, just det var vitt (nu tar du fram duken i rätt färg).
• Varför är den vit? Ja, idag firar vi en stor fest, det är alla helgons dag.
Då har prästen på sig vitt. (Peka gärna på KPNs kyrkoårsaffisch).
• Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för
att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:
”När Gud sade ordet som skapade dig” (se avdelningen Sjung med barnen på
Videos, på KPNs hemsida.)
Hjälp barnet att tända ljuset.
• Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss,
men när vi tänder ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa:
Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem.
• Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige
Andes namn.

Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta
på den och säga: Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.
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Sån*J

				

esus, nu är du här! (se inspelning här)

Vårt fina hjärta
Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet tyghjärta).
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur känns
det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant här
litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker jag att det
känns inuti när man tycker riktigt mycket om någon. Eller när jag vet att någon
tycker om mig. (Invänta respons, kanske barnen vill nämna någon de tycker
om t ex). När jag tänker på hur mycket Jesus älskar mig, då känns det också
gott (mjukt/lent) inuti. Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla
kan ge Jesus våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant.
Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och stilla
sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant. Det får
dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga:
Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till
Jesus nästa gång?
När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus,
att du har oss kär.

Dagens tema: den helige Martin de Porres

En enkel dramatisering, som rekvisita krävs en kam, en sjal, en mus (ev bild) en
korg och ett kors.
•
•
•

Denna helg firar vi Alla helgons dag och Alla själars dag. Då tänker vi särskilt
på dem som är döda. Har någon varit på en kyrkogård och tänt ljus? (lyssna)
Vi som tillhör kyrkan glömmer inte de som är döda. Vi ber för dem att de ska
komma till Gud i himmelen. Vi vet också att det finns många som är helgon
som är förenade hos Gud och som kan be för oss!
Idag ska vi lära känna ett speciellt helgon, Martin de Porres, som levde i
Latinamerika på 1500 – 1600-talet. Är det någon här som har föräldrar från
Latinamerika?

Visa bilden på S:t Martin de Porres och lägg den i er mitt.
•
•
•
•
•

Här har vi Martin (bjud in något barn, gärna en pojke, som kan vara Martin).
Här har vi hans mamma (bjud in en flicka som kan vara mamman).
Och här har vi Martins pappa (bjud in en pojke som får vara pappan).
Hans mamma hade inte haft det lätt. Hon hade varit en slavinna och fått barn
med en vit man som inte ville gifta sig med henne.
Martin blev ibland mobbad för att han inte hade samma hudfärg som andra.
Då bad han till Gud om hjälp.

Instruera Martin att falla på knä och göra korstecknet.
•
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Även om föräldrarna aldrig gifte sig, hjälpte ändå pappan sin son med en bra
utbildning. Han ville låta honom bli barberare, det är att bli sjukvårdare och
frisör!

Ge en kam till Martin och säg att han kan låtsas kamma någon! Låt föräldrarna
sätta sig, de kommer inte längre att göra någon insats.
•
•
•

På den tiden var frisörer även sjukvårdare. Martin kunde tappa blod och sköta
om sår till exempel.
Vid 15 års ålder gick han in i Dominikanernas kloster i Lima, Peru. Han stannade i klostret och var broder där i hela sitt liv.
En dag fick han höra att det var mycket problem med möss som kilade omkring överallt. De åt av maten och tuggade sönder tyger. En dag fick Martin
faktiskt tag på en av de snabba mössen (här är det roligt om du kan låta ett
barn förvandlas till mus och låta Martin jaga musen). Han tog den i handen
och sa:

Lägg fram musen till Martin, låt honom ”tala” till honom!

•

Min lilla bror mus, jag undrar om du är den som är skyldig till alla skadorna
i sakristian och garderoben. Idag måste du och dina vänner lämna klostret.
Han tog musen och alla andra möss i en korg och bar ut dem. Där fick de
också mat.

Ge Martin en korg i vilken han lägger musen som han sedan bär ut.
•
•

•

Martin brydde sig inte bara om möss utan också om andra djur. I sin systers
hus startade han ett hem för övergivna hundar och katter (lägg fram bilden av
hundar och katter).
Flera gånger hjälpte Martin barn och ungdomar som blivit illa behandlade för
att de hade fel hudfärg. För Martin var det viktigt att påminna om att alla människor har samma värde, det spelar ingen roll hur vi ser ut, om vi är rika eller
fattiga, små eller stora, friska eller sjuka. Gud har skapat varje människa med
stor kärlek och älskar alla.
När Martin var ungefär 60 år fick han malaria och blev sjuk. Hans medbroder
Antonius blev mycket ledsen och orolig.

Be Martin att lägga sig och be någon vara Antonius som böjer sig över honom.
•
•
•

Antonius grät, för han tyckte så mycket om Martin, han ville inte att Martin
skulle dö.
Gråt inte, tröstade Martin sin vän Antonius. Jag kommer kanske att vara till
större nytta i himlen än här!
Efter sin död var det många som bad till Martin och fick hans hjälp. Han
kallades ibland för ”den helige frisören”, ”Martin den barmhärtige” eller ”helgonet av sopkvasten”. När man målade bilder av Martin så brukar det också
vara möss bredvid honom (visa gärna bilden av helige Martin).
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•

Hans festdag är den 3 november, han är skyddshelgon för rättvisa, för fred
mellan raserna, för svarta och för frisörer.

•

Nu när det vi firar Alla själars och Alla helgons dag är vi särskilt glada för de
helgon som finns i himlen och som ber för oss. Vi kan vända oss till dem och
be om deras förbön!

Tacka de som medverkat, låt dem sätta sig igen.
Fråga om barnen har några frågor kring den helige Martin de Porres eller helgon
i allmänhet. Samtala om att vi alla är kallade att bli helgon!
Sång (Se inspelade sånger här)
•
•
•

Vi älskar dig och Herre Jesus
Gud, du är här
I min Gud har jag funnit styrka

Avslutning
Låt barnen stå på knä och be: Herre, tack för Martin de Porres och alla helgon som
ber för oss i din himmelska härlighet.
- Vill någon annan tacka eller be Gud om något? Uppmuntra barnen att formulera
egna böner.
- Avsluta med Fader vår med rörelser
(se den inspelade varianten med rörelser på hemsidan).
Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa
gång! För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu
bar-nen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många
anser att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.
Dramatiseringen ovan är inspirerad av Anna Dunérs presentation av Martin de
Porres i boken I helgonens värld.

Jesus, nu är du här!
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den helige Martin de Porres

