
Kateketvelsignelse
Det er vigtigt, at kateketernes kaldelse og betydning fremhæves i det kirkelige fællesskab. Dette kan ske
ved, at kateketerne præsenteres for hele menigheden i begyndelsen af undervisningsåret, men også og
fremfor alt  gennem en eller anden form for offentlig velsignelseshandling, som dels indbefatter forbøn
for kateketerne, dels viser, at kateketerne er “autoriserede” af Kirken. (fra Den nordiske Bispekonferences
retningslinier for katekesen i Norden).

Denne kateketvelsignelse bør gives i en velbesøgt messe og gerne i en, som fejres i forbindelse med
børnenes og de unges trosundervisning. Præsten kan give en introduktion til velsignelsen, i hvilken han
betoner kateketernes opgave og opfordrer menigheden til at bede for dem.
Velsignelsen kan enten ske efter prædiken, efter trosbekendelsen eller ved messens afslutning.
Hvis denne velsignelse gives ved messens afslutning, tilføjer præsten slutvelsignelsen: Den almægtige
Gud, Faderen, og Sønnen  og Helligånden velsigner jer.

Præsten indbyder kateketerne til at komme op til koret. De stiller sig  foran alteret, og præsten strækker
sine hænder ud over dem og læser en af følgende bønner, som besvares af alle med Amen.

Evige Fader,
du har sendt din søn Jesus Kristus og Helligånden,
for at vi mennesker skal lære sandheden at kende.
Velsign vor menigheds kateketer (i det kommende undervisningsår),
så at de med deres ord og deres liv
kan give et overbevisende vidnesbyrd om din kærlighed.
Gennem Jesus Kristus, vor Herre.

eller: (udelukkende for børne- og ungdoms kateketer)

Hellige Gud,
i din Søn Jesus Kristus
findes alle visdommens og kundskabens skatte.
Styrk vore kateketer
til at lede vore børn og unge
stadig nærmere til ham,
som er vejen, sandheden og livet,
og som lever og råder fra evighed til evighed.

eller: (udelukkende for børnekateketer)

Gud,
du har i dåben gjort os til dit eget folk.
Velsign vor menigheds kateketer,
og hjælp dem til at gøre din kærlighed åbenbar for vore børn.
Gennem Jesus Kristus, vor Herre.



Velsignelse af børn, som begynder deres trosunder-
visning i menigheden

Velsignelsen nedenfor kan anvendes, når børnene begynder deres trosundervisning i
menigheden og derigennem offentligt indleder en ny etape i modtagelsen af kirkens
initiationssakramenter. Den kan hensigtsmæssigt gives efter prædikenen under messen
i forbindelse med børnenes første undervisningsgang. Velsignelsen knytter an til riterne
ved katekumenatet og ved barnedåben.
Præsten indbyder de børn, der begynder katekese for første gang, til at komme op til
koret. De samles stående foran alteret, og præsten strækker sine hænder ud over dem
og læser følgende bøn, som besvares af alle med Amen.

Barmhjertige Fader,
du har i dåben gjort disse børn
til et med Jesus Kristus, din elskede Søn,
han, som velsignede børnene,
og som lovede at være med os alle dage til tidernes ende.
Vær med disse børn (og unge)
under forberedelsen til deres første hellige kommunion (firmelse).
Må deres venskab med Kristus uddybes,
led dem på dine veje,
så deres liv bliver et vidnesbyrd om din kærlighed.
Gennem Jesus Kristus, vor Herre.

Hvis børn, som endnu ikke har modtaget dåben, indgår i gruppen, beder præsten
følgende bøn:

Barmhjertige Fader,
du har kaldet disse børn til livet
i Jesus Kristus, din elskede Søn,
han, som velsignede børnene,
og som lovede at være med os alle dage til tidernes ende.
Vær med disse børn
under forberedelsen til deres første hellige kommunion.
Må deres venskab med Kristus uddybes,
led dem på dine veje,
så deres liv bliver et vidnesbyrd om din kærlighed.
Gennem Jesus Kristus, vor Herre.

Derefter betegner præsten og børnenes kateketer børnene med et korstegn i panden.
Hvis det er passende i sammenhængen, kan også forældrene betegne deres barn med
et korstegn i panden.


