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
Mánudaga kl. 19 – 21: Foreldradans í kórkjallara.
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
Fjórði sunnudagur í föstu – Boðorðadagur 8
Messa og barnastarf 31. 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 Björn Steinar Sólbergsson. Umsjón með barnastarfi
hafa Inga Harðardóttir, Ragnheiður Bjarnadóttir og Rósa Árnadóttir.
Ritningarlestrar: 2Mós 20.2-3,16, Róm. 13.8-10. Guðspjall: Jóh. 18.36-38.
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 kaffistofu Samhjálpar

Innganga: Sjá Guðs lamb – Egill Hovland.
Andstef

Æfingar kóra Hallgrímskirkju
Mótettukórinn: Mánudaga kl. 18 – 19.30 og
þriðjudaga kl. 19.30 – 22.
Schola cantorum: Fimmtudaga kl. 16.30 – 19.
Á döfinni
Í dag: Foreldrafundur fermingarbarna kl. 12:30.
Í dag: Ensk messa kl. 14.
Laugardagur 6. apríl: Orgel Matinée – Björn Steinar Sólbergsson flytur verk
eftir J.S. Bach og Flor Peeters.
Laugardagur 6. apríl: Páskabingó Kvenfélagsins kl. 13.
Sunnudagur 7. apríl: Hvernig mæltist prestinum?
Síðasti morgunfyrirlesturinn kl. 10 í Suðursal.
Sigfinnur Þorleifsson fjallar um Birgi Ásgeirsson.
Sunnudagur 7. apríl: Messa og barnastarf kl. 11. Föstumessa
eldriborgararáðs.
Sunnudagur 7. apríl: Tónleikar kl. 17. Eyþór Ingi Jónsson orgelleikari og
sönghópurinn Cantores Islandiae flytja Messe de paroisses eftir François
Couperin
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrímskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja
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Kyrie
7
Ó, hvað þú, Guð ert góður
Mitt líf eins og lag, Aðalsteinn Ásberg (á lausu blaði)
__________________________________________
Kórsöngur eftir prédikun: Vertu Guð faðir, faðir minn, Jakob
Tryggvason/Hallgrímur Pétursson (Ps. 44)
Bænasvar: 883 Í þinni náð
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.

895

Þér friður á jörðu fylgi nú

Orgelleikur undir útdeilingu
56
Son Guðs ertu með sanni
Eftirspil: Praeludium í g-moll BuxWV 149, Dietrich Buxtehude
Kaffisopi eftir messu
Takið virkan þátt í messunni.

Lexía: 2. Mósebók 20.2-3, 16
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 bera ljúgvitni gegn náunga þínum.

Exodus 20: 1-2, 16
I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the
land of slavery. You shall have no other gods before me. … “
You shall not give false testimony against your neighbor.

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.

Romans 13: 8-10
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one
another, for whoever loves others has fulfilled the law. The
commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not
murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other
command there may be, are summed up in this one command: “Love
your neighbor as yourself.” Love does no harm to a neighbor. Therefore
love is the fulfillment of the law.

Guðspjall: Jóhannesarguðspjall 18.36-38
Jesús svaraði: „Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum
heimi hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur Gyðingum.
En nú er ríki mitt ekki þaðan.“ Þá segir Pílatus við hann: „Þú ert þá
konungur?“ Jesús svaraði: „Rétt segir þú. Ég er konungur. Til þess er ég
fæddur og til þess er ég kominn í heiminn að ég beri sannleikanum vitni.
Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd.“
Pílatus segir við hann: „Hvað er sannleikur?“ Að svo mæltu gekk hann
aftur út til Gyðinga og sagði við þá: „Ég finn enga sök hjá honum.

Gospel: John 18: 36-38
36
Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants
would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my
kingdom is from another place.”
37
“You are a king, then!” said Pilate.
Jesus answered, “You say that I am a king. In fact, the reason I was born
and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of
truth listens to me.”
38
“What is truth?” retorted Pilate. With this he went out again to the
Jews gathered there and said, “I find no basis for a charge against him.

