Fastir liðir
Messur og bænastundir vikunnar
Mánudagar kl. 12.15: Hádegisbænir.
Þriðjudagar kl. 10.30: Fyrirbænamessa í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 8: Árdegismessa.
Næsta kyrrðarstund verður fimmtudaginn 2. maí.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Mánudaga kl. 19 – 21: Foreldradansþrek 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.
Fimmtudaga kl. 14.15 – 15.15: TTT – tíu til tólf ára starfið í kórkjallara.

Æfingar kóra Hallgrímskirkju
Mótettukórinn: Mánudaga kl. 18 – 19.30 og
þriðjudaga kl. 19.30 – 22.
Schola cantorum: Fimmtudaga kl. 16.30 – 19.
Á döfinni
Laugardagur 27. apríl: Tónleikar Listaháskóla Íslands II í samvinnu við
Listvinafélag Hallgrímskirkju kl. 14. Ókeypis aðgangur.
Sunnudagur 28. apríl: Fermingarmessa og barnastarf kl. 11.
Sunnudagur 28. apríl: Ensk messa kl. 14.
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrímskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja

HALLGRÍMSKIRKJA
Annar í páskum
Messa 22. apríl 2019, kl. 11.
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari ásamt messuþjónum.
Inga Harðardóttir æskulýðsfulltrúi og guðfræðingur prédikar.
Félagar úr Mótettukór Hallgrímskirkju syngja.
Organisti er Guðmundur Sigurðsson.
Ritningarlestrar: Slm. 16.8-11, 1Pét. 1.3-9. Guðspjall: Jóh. 20.11-18.
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 til Hjálparstarfs Kirkjunnar
Forspil: Christ lag ín Todesbanden BWV 625, J.S. Bach
152
Nú rís og brosir röðull nýr
Hallelúja, Heinrich Schütz
711
Drottinn, Guðs sonur
__________________________________________
Kórsöngur eftir prédikun: Heyrum engla sæla segja,
J. Haydn / Sigurbjörn Einarsson Úts. Jón Þórarinsson
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.

895

Þér friður á jörðu fylgi nú

718

Nú heilsar vorsins blíði blær

Eftirspil: Haf, Hugi Guðmundsson

Takið virkan þátt í messunni.
Kaffisopi eftir messu.

Lexía: Sálmarnir 16.8-11
Ég hef Drottin ætíð fyrir augum, þegar hann er mér til hægri handar hnýt ég
ekki. 9Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í
friði. 10því að þú ofurselur helju ekki líf mitt, sýnir ekki gröfina þeim sem
treystir þér. 11Kunnan gerðir þú mér veg lífsins,
gleðignótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu.
Pistill: Fyrra Pétursbréf 1.3-9
Lofaður sé Guð og faðir Drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn
sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá
dauðum 4 og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleifð sem
yður er geymd á himnum. 5 Kraftur Guðs varðveitir yður sem trúið til þess að
þér öðlist hjálpræðið sem albúið bíður þess að opinberast á efsta degi.
6 Fagnið því þótt þið nú um skamma stund hafið orðið að hryggjast í margs
konar raunum. 7 Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en
forgengilegt gull, sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og
heiðurs við opinberun Jesú Krists. 8 Þið hafið ekki séð hann en elskið hann
þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið
með óumræðilegri og dýrlegri gleði 9 þegar þið eruð að ná takmarki trúar
ykkar, frelsun sálna ykkar.
Guðspjall: Jóhannesarguðspjall 20.11-18
11 En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í
gröfina 12 og sá tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði
legið, annan til höfða og hinn til fóta. 13 Þeir segja við hana: „Kona, hví
grætur þú?“ Hún svaraði: „Þeir hafa tekið brott Drottin minn og ég veit ekki
hvar þeir hafa lagt hann.“ 14 Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú
standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús.
15 Jesús segir við hana: „Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú?“
Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: „Herra, ef þú
hefur borið hann burt þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo að ég geti
sótt hann.“ 16 Jesús segir við hana: „María!“
Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: „Rabbúní!“ (Rabbúní þýðir
meistari.) 17 Jesús segir við hana: „Snertu mig ekki. Ég er ekki enn stiginn upp
til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður
míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar.“
18 María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: „Ég hef séð Drottin.“
Og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni.

Psalm 16: 8-11
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no
Rock like our God. She who was barren has borne seven children, but she
who has had many sons pines away. For the foundations of the earth are
the Lord’s; on them he has set the world. He will guard the feet of his faithful
servants, but the wicked will be silenced in the place of darkness.
“It is not by strength that one prevails.
1 Peter 1: 3-9
3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great
mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection
of Jesus Christ from the dead, 4 and into an inheritance that can never perish,
spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, 5 who through faith
are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to
be revealed in the last time. 6 In all this you greatly rejoice, though now for a
little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 7 These have
come so that the proven genuineness of your faith—of greater worth than
gold, which perishes even though refined by fire—may result in praise, glory
and honor when Jesus Christ is revealed. 8 Though you have not seen him,
you love him; and even though you do not see him now, you believe in
him and are filled with an inexpressible and glorious joy, 9 for you are
receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.
John 20: 11-18
11 Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to
look into the tomb 12 and saw two angels in white, seated where Jesus’ body
had been, one at the head and the other at the foot.
13 They asked her, “Woman, why are you crying?”
“They have taken my Lord away,” she said, “and I don’t know where they
have put him.” 14 At this, she turned around and saw Jesus standing
there, but she did not realize that it was Jesus.
15 He asked her, “Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?”
Thinking he was the gardener, she said, “Sir, if you have carried him away,
tell me where you have put him, and I will get him.”
16 Jesus said to her, “Mary.” She turned toward him and cried out in
Aramaic, “Rabboni!” (which means “Teacher”).
17 Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the
Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my
Father and your Father, to my God and your God.’”
18 Mary Magdalene went to the disciples with the news: “I have seen the
Lord!” And she told them that he had said these things to her.

