HALLGRÍMSKIRKJA
Fastir liðir
Messur og bænastundir vikunnar
Þriðjudagar kl. 10.30: Fyrirbænamessa/guðsþjónusta í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 08.00: Árdegismessa.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Hefst að nýju í september.
Starf fullorðinna í Hallgrímskirkju
Opið hús fyrir foreldra ungra barna miðvikudaga kl. 10-12.

Æfingar kóra Hallgrímskirkju
Æfingar kóra hefjast að nýju í september.

Fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð.
Messa og sögustund 18. júní 2017, kl. 11.00.
Sr. Birgir Ásgeirsson prédikar og þjónar fyrir altari. Messuþjónar aðstoða.
Félagar úr Mótettukór Hallgrímskirkju syngja.
Organisti er Hörður Áskelsson.
Umsjón með sögustund hefur Inga Harðardóttir.
Ritningarlestrar: Orðsk. 30.7-9, 1Tím 6.17-19. Guðspjall: Lúk 12.13-21.
Messuliðina er að finna á bls. 13 í sálmabókinni.
Foreign visitors are welcome to church and to participate in the liturgy. The
hymn-numbers can be seen below. The Eucharist in Hallgrímskirkja is an open
one. You are welcome to the Lord‘s table.
Samskot dagsins renna til Hjálparstarfs kirkjunnar.

Á döfinni
Sunnudagur 25. júní: Messa og sögustund kl. 11.
Alþjóðlegt orgelsumar 2017:
Miðvikudagur 21. júní kl. 12: Hádegistónleikar Schola cantorum.
Fimmtudagur 22. júní kl. 12, Trompet og orgel: Baldvin Oddsson trompet
og Elísabet Þórðardóttir orgel leika hátíðlega tónlist.
Laugardagur 24. júní kl. 12: Björn Steinar Sólbergsson leikur á orgel.
Sunnudagur 25. júní kl. 17: Björn Steinar Sólbergsson leikur á orgel.

Heimasíða Hallgrímskirkju er hallgrimskirkja.is
Smellið „like“ á Facebook
Og munið #hallgrimskirkja

Introitus og forspil: Ég vil lofa Drottin, Egil Hovland
881
Við heyrum Guðs heilaga orð
950
Guð sem í árdaga
_______________________________
901
Við erum fólk í förum
Friðarkveðja: Prestur kynnir friðarkveðjuna. Eftir svarið: Og með þínum
anda, er friðarkveðjan látin ganga á milli allra með því að sérhver leggur
báðar hendur sínar í lófa annars og segir: Friður sé með yður. Svar: Og með
þér.
Kórsöngur undir almennri kirkjubæn: 883 Í þinni náð
Söngur undir friðarkveðju: 895 Þér friður af jörðu fylgi nú
953
Faðir vor sungið
Kórsöngur undir útdeilingu
946 Nú strýkur vorið völl og dal
Eftirspil: L. Marchand: Dialougue
Takið virkan þátt í messunni
Kaffisopi eftir messu

Lexía: Orðskv. 30.7-9
7
Um tvennt bið ég þig,
synjaðu mér þess ekki áður en ég dey:
8
Lát fals og lygi vera fjarri mér,
gef mér hvorki fátækt né auðæfi
en veit mér minn deildan verð.
9
Ég kynni annars að verða of saddur og afneita
og segja: „Hver er Drottinn?“
Ef ég yrði fátækur kynni ég að stela
og misbjóða nafni Guðs míns.

Proverbs 30: 7-9
7
“Two things I ask of you, LORD;
do not refuse me before I die:
8
Keep falsehood and lies far from me;
give me neither poverty nor riches,
but give me only my daily bread.
9
Otherwise, I may have too much and disown you
and say, ‘Who is the LORD?’
Or I may become poor and steal,
and so dishonor the name of my God.

Pistill: 1Tím 6.17-19
Vara ríkismenn þessarar aldar við að hreykja sér og treysta fallvöltum auði,
bjóð þeim heldur að treysta Guði sem lætur okkur allt ríkulega í té sem við
þörfnumst. Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir að góðum verkum, örlátir, fúsir að
miðla öðrum, með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð
undirstaða til hins ókomna og munu geta höndlað hið sanna líf.

1 Timothy 6: 17-19
17
Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to
put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in
God, who richly provides us with everything for our enjoyment.18 Command
them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to
share. 19 In this way they will lay up treasure for themselves as a firm
foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is
truly life.

Guðspjall: Lúk 12.13-21
Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú: „Meistari, seg þú bróður mínum að
skipta með mér arfinum.“
Hann svaraði honum: „Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda
yfir ykkur?“ Og hann sagði við þá: „Gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn
þiggur líf af eigum sínum þótt auðugur sé.“
Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa: „Maður nokkur ríkur átti land er hafði
borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér: Hvað á ég að gera? Nú get ég
hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: Þetta geri ég: Ég ríf hlöður
mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og
ég segi við sálu mína: Sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú,
et og drekk og ver glöð.
En Guð sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér
heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safnar sér fé en
er ekki ríkur í augum Guðs.“

Gospel: Luke 12: 13-21
13
Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to divide the
inheritance with me.” 14 Jesus replied, “Man, who appointed me a judge or an
arbiter between you?” 15 Then he said to them, “Watch out! Be on your guard
against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”
16
And he told them this parable: “The ground of a certain rich man yielded an
abundant harvest. 17 He thought to himself, ‘What shall I do? I have no place to
store my crops.’ 18 “Then he said, ‘This is what I’ll do. I will tear down my
barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. 19 And I’ll
say to myself, “You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy;
eat, drink and be merry.”’ 20 “But God said to him, ‘You fool! This very night
your life will be demanded from you. Then who will get what you have
prepared for yourself?’ 21 “This is how it will be with whoever stores up things
for themselves but is not rich toward God.”

