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.
Þriðjudagar kl. 10:30: Fyrirbænamessa í kórkjallara.
Miðvikudagar kl. 8: Árdegismessa.
Fimmudagar kl. 12: Kyrrðarstundir.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Mánudagar kl. 10:45 – 11:45: Krílasálmar í kirkjunni.
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.
Youth and children:
Parent and toddler group meet every Wednesday from 10am - 12pm.
Entrance at the back of the church.
Á döfinni
Miðvikudagur 9. október: Sorgin – ástin – lífið kl. 12 í Norðursal.
Fimm frásagnir á miðvikudögum í október. Guðný Hallgrímsdóttir, prestur fjallar
um: ,,Lífið heldur áfram – eftir skilnað.“
Sunnudagur 13. október: Fyrirlestur á vegum Artic Circle kl. 9:30 í Suðursal.
Sunnudagur 13. október: Umhverfismessa og barnastarf kl. 11.
Upcoming events
Sunday 13th October: Artic Cicle lecture at 9:30am in the South hall.
Sunday 13th October: Enviromental service and Sunday school at 11am.
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

HALLGRÍMSKIRKJA
16. sunnudagur eftir þrenningarhátíð
Fjölskyldumessa 6. október kl. 11
Umsjón: Kristný Rós Gústafsdóttir, verkefnastjóri og djákni,
Ragnheiður Bjarnadóttir, Rósa Árnadóttir og Sigurður Árni
Þórðarson stýra fjölskyldumessunni.
Fermingarungmenni og messuþjónar aðstoða.
Organisti Douglas A. Brotchie
Félagar í Mótettukór Hallgrímskirkju syngja.

Forspil og innganga
Signing & bæn
Sálmur 584: Stjörnur og sól
Sunnudagaskólalög:
Tikkitikkita & Djúp og breið
Guðspjall lesið og leikið
Söngur:
Ótal, óteljandi fuglar
----------------------------------------Hugleiðing
Sálmur 367: Eigi stjörnum ofar
Bænir fermingarungmenna - Faðir vor
Altarisganga
Blessun
Sálmur 706: Syngið Drottni sól og máni
Útspil og útganga
Þegar fólk gengur út er hægt að skrifa bænir og
festa á bænalínu í kirkjunni.
Vonir og verkefni skrifuð og límd á stór blöð við útidyr.
Takið virkan þátt í messunni.
Kaffi í suðursal eftir messu
Coffee in the south hall after the service

Sálmur 584
1. Stjörnur og sól, blómstur og börn, 2. Jesús, Guðs son, lifði og lét
já, vindinn og vötn, allt gerði Guð. sitt líf fyrir menn, alla sem einn.
Himinn og jörð hans eru verk.
Lifandi' í dag dvelur hann hér.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þér viljum þakka
Drottinn, við þökkum þér.
Drottinn, við þökkum þér ...
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga nafn.
3. Andi Guðs einn, helgur og hlýr
nú huggar sem fyrr, uppfræðir enn,
vegsamar Guð, dag eftir dag.
Drottinn, við þér viljum þakka.
Drottinn, við þökkum þér ...
Hallquist - Lilja S. Kristjánsdóttir

Tikki tikki ta, tikki tikki ta
Tikki, tikki, tikki, tikki ta.
Tikki tikki ta, tikki tikki ta,
Tikki tikki ta, tikki tikki ta.

Alla daga‘ og allar nætur,
augu Jesú vaka yfir mér.
Alla daga‘ og alla nætur
augu Jesú vaka yfir mér.

Djúp og breið
Djúp og breið, djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið.
Djúp og breið, djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið.
Og hún rennur til mín og hún rennur til þín, og hún heitir lífsins lind.
Djúp og breið, djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið.
Texti: Höfundur ókunnur Lag: Höfundur ókunnur

Ótal, óteljandi fuglar
Ótal, óteljandi fuglar, þúsund milljónir
af öllum stærðum út um allt eru’ að sýna sig.
Ótal, óteljandi fuglar, þúsund milljónir,
Guð samt þekkir hvern og einn, og Guð þekkir mig.
Ótal, óteljandi blómin, þúsund milljónir,
í öllum litum út um allt engið sýna sig.
Ótal, óteljandi blómin, þúsund milljónir,
Guð samt þekkir hvert og eitt, og Guð þekkir mig.

Ótal, óteljandi börnin, þúsund milljónir,
öll nöfnin þeirra Guð man, þótt þau feli sig.
Ótal, óteljandi börnin, þúsund milljónir,
Guð samt þekkir hvert og eitt, og Guð þekkir mig.
Texti: J. Gowans – Rut Wilhelmsen – Karl Sigurbjörnsson
Lag: J. Larsson

Sálmur 367
1. Eigi stjörnum ofar
á ég þig að finna,
meðal bræðra minna
mín þú leitar, Guð.

3. Hvar sem þrautir þjaka,
þig ég heyri biðja:
Viltu veikan styðja,
vera hjá mér þar?

2. Nær en blærinn, blómið,
barn á mínum armi,
ást í eigin barmi,
ertu hjá mér, Guð.

4. Já, þinn vil ég vera,
vígja þér mitt hjarta,
láta ljós þitt bjarta
leiða, blessa mig.

Sigurbjörn Einarsson

Sálmur 706
1. Syngið Drottni, sól og máni,
sérhvert ljós sem kveikir hann.
Syngið Drottni, himnar háir,
hljómi allt sem lofa kann.

3. Lofið Drottin, hálsar, hæðir,
hjarnið jökla, foss og lind.
Lofa Drottin, fugl og fluga,
fjallabúar, geit og kind.

2. Heiðrið Drottin, höfin jarðar,
húmið, regnið, vindur, snær.
Tignið Drottin, tré og steinar,
tindar fjalla, ljúfur blær.

4. Lofa Drottin, kristin kirkja,
konung þinn í líki manns.
Honum skulum vegsemd veita
vernduð öll í faðmi hans.

Frostenson - Kristján Valur Ingólfsson
Faðir vor, þú sem ert á himnum.
Helgist þitt nafn,
til komi þitt ríki,
verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð.
Og fyrirgef oss vorar skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni,
Heldur frelsa oss frá illu.
Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.
Amen.

