Fastir liðir í helgihaldi Hallgrímskirkju
Messur og bænastundir vikunnar
Messa alla sunnudaga kl. 11.
Ensk messa kl. 14 síðasta sunnudag hvers mánaðar.
Mánudagar kl. 12:15: Hádegisbænastundir.
Miðvikudagar kl. 8: Árdegismessa.
Fimmudagar kl. 12: Kyrrðarstundir.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Mánudagar kl. 10:45 – 11:45: Krílasálmar.
Mánudagar kl. 17 - 18: Mömmu- og pabba jóga og dans í kórkjallara.
Mánudagar kl. 18 – 19: Barnadans í kórkjallara
Mánudagar kl. 19 – 19:45: Foreldradansþrek í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 10 - 12: Foreldramorgnar í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 15 – 17: Fermingarfræðsla í kórkjallara.
Þriðjudagar kl. 19:30 – 21:30: Æskulýðsstarfið Örkin í kórkjallara.
Regular services and events in Hallgrímskirkja:
Mass is celebrated every Sunday at 11 am.
Mass in English - the last Sunday of every month at 2 pm.
Monday at 12:15pm: Noon prayer.
Wednesday at 8am: Morning mass.
Thursday at 12pm: Meditation with organ service.

HALLGRÍMSKIRKJA
15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð
Messa og barnastarf 29. september kl. 11
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar og þjónar fyrir altari ásamt sr. Ásu
Björk Ólafsdóttur. Messuþjónar aðstoða. Organisti Hörður Áskelsson.
Félagar úr Mótettukór Hallgrímskirkju syngja.
Bogi Benediktsson og Rósa Árnadóttir stýra barnastarfinu.

Safnað er til stuðnings Seekers - Hópur sem samanstendur af
kristnu fólki sem leitað hefur læti hælis á Íslandi
Takið virkan þátt í messunni.
Messuliðina er að finna á bls. 13 í sálmabókinni.
We welcome you to our church and to participate in the liturgy. The hymnnumbers can be seen below. We invite you to come and share at the table
of the Lord.
Introitus: 599 Ég vil lofa
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Hallelúja

Youth and children:
Parent and toddler group meet every Wednesday from 10am - 12pm.
Entrance at the back of the church.

Í svörtum himingeimi (á miðjusíðu)
----------------------------------------705
Þitt orð hefur skapað

Á döfinni
Í dag: Ensk messa kl. 14.
Miðvikudagur 2. október: Sorgin – ástin – lífið kl. 12 í Norðursal.
Fimm frásagnir á miðvikudögum í október. Sævar Þór Jakobsson, lögmaður
flytur erindið: ,,Fortíðin mótar mig en sigrar mig ekki“.
Fimmtudagur 3. október: Kvenfélagsfundur kl. 19:30 í Suðursal.
Sunnudagur 6. október: Messa og barnastarf kl. 11.
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Upcoming events
Today: English service with holy communion at 2pm.
Sunday 6th October: Sunday service and Sunday school at 11am.
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Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrimskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja
Please vistit our webpage: www.hallgrimskirkja.is
We are also on Facebook and on Instagram
Hashtag: #hallgrimskirkja

Þér friður af jörðu

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. Reply: And also with you

Kórsöngur undir útdeilingu: Hróp mitt er þögult, Ragnheiður Gröndal /
Sigurður Pálsson – Gunnar Gunarsson raddsetti
Son Guðs ertu með sanni

Eftirspil

Kaffi í suðursal eftir messu
Coffee in the south hall after the service

Lexía: 5. Mósebók 4.29-31
Þar munt þú leita Drottins, Guðs þíns, og þú munt finna hann ef þú leitar
hans af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Í neyð þinni mun allur þessi
boðskapur ná eyrum þínum, á komandi tímum munt þú snúa aftur til
Drottins, Guðs þíns, og hlýða boðum hans. Því að Drottinn, Guð þinn, er
miskunnsamur Guð. Hann bregst þér ekki og lætur þig ekki farast. Hann
gleymir ekki sáttmálanum við feður þína sem hann staðfesti með eiði.
Pistill: Filippíbréfið 4.11-13
Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort því að ég hef lært að
láta mér nægja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann
einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreyndur orðinn í öllum hlutum, að vera
mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir
hjálp hans sem mig styrkan gerir.
Guðspjall: Lúkasarguðspjall 10.38-42
Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð
honum heim. Hún átti systur er María hét og settist hún við fætur Drottins
og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta
þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti: „Drottinn, hirðir þú eigi um það
að systir mín lætur mig eina um að þjóna gestum? Seg þú henni að hjálpa
mér.“ En Drottinn svaraði henni: „Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og
mæðist í mörgu en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það
verður ekki frá henni tekið.“
Gospel: John 10: 38-42
As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a
woman named Martha opened her home to him. She had a sister called
Mary, who sat at the Lord’s feet listening to what he said. But Martha was
distracted by all the preparations that had to be made. She came to him
and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work
by myself? Tell her to help me!” “Martha, Martha,” the Lord
answered, “you are worried and upset about many things, but few things
are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it
will not be taken away from her.”

