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.
Fimmtudagar kl. 12: Kyrrðarstundir.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Þriðjudagur kl. 11:30 – 12:15: Krílasálmar í kirkjunni.
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.
Service 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
Þriðjudagur 5. nóvember: Krílasálmar á þriðjudögum kl. 11:30 – 12:15.
Skráning hjá kristny@hallgrimskirkja.is.
Miðvikudagur 6. nóvember: Sorg, samtal og kyrrð kl. 17 í Norðursal. Prestar
kirkjunnar stýra fyrstu samverunni: ,,Sorgin – heilög jörð“.
Sunnudagur 10. nóvember: Messa og barnastarf kl. 11.
Sunnudagur 10. nóvember: Tónleikar með Schola cantorum: In Paradisum kl. 17.
Aðgangseyrir: 4.500 kr. Miðasala inn á tix.is og við innganginn.
Upcoming events
Sunday 10th November: Mass and Sunday school at 11am.
Sunday 10th November: Concert with Schola cantorum: In Paradisum at 5pm.
Tickets are sold on tix.is and at entrance 1hr before concert.
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrimskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja
Heimasíða Listvinafélags Hallgrímskirkju: www.listvinafelag.is
Please visit our webpage: www.hallgrimskirkja.is
We are also on Facebook and on Instagram
Hashtag: #hallgrimskirkja
Webpage to Hallgrimskirkja‘s Friends of Arts the Society: www.listvinafelag.is

HALLGRÍMSKIRKJA
20. sunnudagur eftir þrenningarhátíð
Allra heilagra messa
Messa og barnastarf 3. nóvember 2019 kl. 11.
Prestar: Sigurður Árni Þórðarson prédikar og þjónar fyrir altari ásamt Irmu
Sjöfn Óskarsdóttur. Messuþjónar aðstoða. Organisti: Björn Steinar
Sólbergsson. Félagar úr Schola cantorum syngja. Stjórnandi Hörður
Áskelsson. Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir, sópran syngur einsöng.
Umsjón barnastarfs: Kristný Gústafsdóttir, Ragnheiður Bjarnadóttir og
Rósa Árnadóttir.

Safnað er til stuðnings Sorgarmiðstöðinni
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

Forspil: Prélude sur le nom d´Alain op. 7, Maurice Duruflé
534
744
204

Ég veit um himins björtu borg
Allelúja
Fyrir þá alla, er fá nú hvíld hjá þér (kórinn syngur 3. og 4. vers)

--------------------------------------------------------------Einsöngur: Pie Jesu, úr Requiem, Gabriel Fauré
Bænasvar: 737b Kyrie Eleison.
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

47

Gegnum Jesú helgast hjarta.

Undir útdeilingu: Ave verum, Wolfgang Amadeus Mozart
273

Allt eins og blómstrið eina (erindi 1,2,3,10 og 13 sungin)

Eftirspil: Adagio, Tomano Albinioni / Remo Giazotto
Í messulok verður látinna minnst með ljósburði. Kertum er komið
fyrir á kórtröppum. Kaffisopi í Suðursal eftir messu
Coffee in the south hall after the service

Lexía: 5Mós 33.1-3
Þannig blessaði guðsmaðurinn Móse Ísraelsmenn áður en hann dó:
Drottinn kom frá Sínaí, hann lýsti þeim frá Seír, ljómaði frá
Paranfjöllum. Hann steig fram úr flokki þúsunda heilagra, á hægri
hönd honum brann eldur lögmálsins. Þú sem elskar þjóðirnar, allir
þeirra heilögu eru í hendi þinni. Þeir hafa fallið þér til fóta, rísa á
fætur er þú skipar.
Pistill: Opb 7.13-17
Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig: „Hverjir eru
þessir menn sem skrýddir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir
komnir?“ Og ég sagði við hann: „Herra minn, þú veist
það.“ Hann sagði við mig: „Þetta eru þeir sem komnir eru úr
þrengingunni miklu og hafa hvítþvegið skikkjur sínar í blóði
lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna
honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun
búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungra né þyrsta framar og eigi mun
heldur sól brenna þá né nokkur breyskja vinna þeim mein. Því að
lambið, sem er fyrir miðju hásætinu, mun vera hirðir þeirra og leiða
þá til vatnslinda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum
þeirra.“
Guðspjall: Matt 5.13-16
Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það
er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér
eruð ljós heimsins. Borg, sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki
kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastiku
og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna
að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum.

Gospel: Matthew 5. 13 – 16
13 “You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness,
how can it be made salty again? It is no longer good for anything,
except to be thrown out and trampled underfoot.
14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be
hidden. 15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl.
Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the
house. 16 In the same way, let your light shine before others, that
they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.

