Fastir liðir
Messur og bænastundir vikunnar
Mánudagar kl. 12.15: Hádegisbænir.
Þriðjudagar kl. 10.30: Fyrirbænamessa í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 8: Árdegismessa.
Fimmtudagar kl. 12: Kyrrðarstund.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Þriðjudaga kl. 11.30 – 12.30: Krílasálmar í kirkjunni.
Þriðjudaga kl. 19.30 – 21.30: Æskulýðsfélagið Örkin í kórkjallara.
Miðvikudaga kl. 10 – 12: Foreldramorgnar í kórkjallara.
Miðvikudaga kl. 15.15 – 16.15: Fermingarfræðsla í kórkjallara.
Fimmtudaga kl. 14.15 – 15.15: TTT – tíu til tólf ára starfið í
kórkjallara.

HALLGRÍMSKIRKJA
Annar sunnudagur í föstu – Boðorðadagur 6
Messa og barnastarf 17. mars 2019, kl. 11.
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar og þjónar fyrir altari ásamt
sr. Birgi Ásgeirssyni. Messuþjónar aðstoða. Félagar úr Mótettukór
Hallgrímskirkju syngja. Organisti er Hörður Áskelsson. Inga Rós
Ingólfsdóttir leikur á selló. Umsjón með barnastarfi hafa Inga
Harðardóttir, Ragnheiður Bjarnadóttir og Rósa Árnadóttir.
Ritningarlestrar: 2Mós 20.1-3,14, Róm 13.8-10. Guðspjall: Jóh 8.1-11.
Messuliðina er að finna á bls. 13 í sálmabókinni.
We welcome you all to church and to participate in the liturgy. The hymnnumbers can be seen below. And we invite you all to come and share at the table
of the Lord.

Samskot dagsins renna til Hjálparstarfs kirkjunnar
Innganga: Sjá Guðs lamb Introitus um föstutímann, Egill Hovland

Æfingar kóra Hallgrímskirkju
Mótettukórinn: Mánudaga kl. 18 – 19.30 og
þriðjudaga kl. 19.30 – 22.
Schola cantorum: Fimmtudaga kl. 16.30 – 19.
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Kyrie eleison
Gefðu að móðurmálið mitt
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Guð faðir, dýrð og þökk sé þér

__________________________________________
849

Á döfinni
Miðvikudagur 20. mars: Kvenfélagsfundur í Suðursal kl. 17.
Hist með handavinnuna.
Sunnudagur 24. mars: Hvernig mæltist prestinum? –
Morgunfyrirlestrar kl. 10 í Suðursal.
Ingibjörg Eyþórsdóttir fjallar um Sigurð Pálsson.
Sunnudagur 24. mars: Messa og barnastarf kl. 11.
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrímskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja

Ó, lífsins faðir, líkna þú

Bænasvar: 884 Þinn vilji, Guð
Friðarkveðja: Friðarkveðjan er látin ganga á milli allra með orðunum:
Friður sé með þér. Svar: Og með þér.
Passing of the peace: Peace be with you. R: And also with you with you.
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Heyri´ eg um þig

Samleikur á selló og orgel undir útdeilingu
56

Son Guðs ertu með sanni

Eftirspil: Erbarm Dich mein O Herre Gott Sálmforleikur, J.S Bach
Takið virkan þátt í messunni
Kaffisopi eftir messu

Lexía: 2. Mósebók 20.1-3, 14
Drottinn mælti öll þessi orð: „Ég er Drottinn, Guð þinn, sem leiddi þig út
af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu.
Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig…..
Þú skalt ekki drýgja hór.
Pistill: Rómverjabréfið 13.8–10
Skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hvert annað því að sá
sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin: „Þú skalt
ekki drýgja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki
girnast,“ og hvert annað boðorð er innifalið í þessari grein: „Þú skalt elska
náunga þinn eins og sjálfan þig.“ Kærleikurinn gerir ekki náunganum
mein. Þess vegna er kærleikurinn uppfylling lögmálsins.
Guðspjall: Jóhannesarguðspjall 8.1-11
En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í
helgidóminn og allt fólkið kom til hans en hann settist og tók að kenna
því. Farísear og fræðimenn koma með konu, staðna að hórdómi, létu
hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú: „Meistari, kona þessi
var staðin að verki þar sem hún var að drýgja hór. Móse bauð okkur í
lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú?“ Þetta sögðu þeir til að
reyna hann svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut
niður og skrifaði með fingrinum á jörðina.
Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann rétti hann sig upp og sagði við
þá: „Sá ykkar sem syndlaus er kasti fyrstur steini á hana.“ Og aftur laut
hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta fóru þeir burt,
einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í
sömu sporum.
Hann rétti sig upp og sagði við hana: „Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi
enginn þig?“
En hún sagði: „Enginn, Drottinn.“
Jesús mælti: „Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú. Syndga ekki framar.“

Exodus 20: 1-3, 14
And God spoke all these words:
2
“I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of
the land of slavery.
3
“You shall have no other gods before[a] me.
14
“You shall not commit adultery.
Romans 13: 8-10
8
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one
another, for whoever loves others has fulfilled the law. 9 The
commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not
murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,”[a] and whatever
other command there may be, are summed up in this one command:
“Love your neighbor as yourself.”[b] 10 Love does no harm to a neighbor.
Therefore love is the fulfillment of the law.
John 8: 1-11
1
but Jesus went to the Mount of Olives.
2
At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people
gathered around him, and he sat down to teach them. 3 The teachers of
the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They
made her stand before the group 4 and said to Jesus, “Teacher, this
woman was caught in the act of adultery. 5 In the Law Moses commanded
us to stone such women. Now what do you say?” 6 They were using this
question as a trap, in order to have a basis for accusing him.
But Jesus bent down and started to write on the ground with his
finger.7 When they kept on questioning him, he straightened up and said
to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a
stone at her.” 8 Again he stooped down and wrote on the ground.
9
At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones
first, until only Jesus was left, with the woman still standing there.10 Jesus
straightened up and asked her, “Woman, where are they? Has no one
condemned you?”
11
“No one, sir,” she said.
“Then neither do I condemn you,” Jesus declared. “Go now and leave your
life of sin.”

