Fastir liðir í helgihaldi Hallgrímskirkju
Messur og bænastundir vikunnar
Messa alla sunnudaga kl. 11.
Ensk messa kl. 14 síðasta sunnudag hvers mánaðar.
Fastir liðir í safnaðarstarfi byrjar fljótlega aftur á nýju ári. Nánari
upplýsingar þegar nær dregur.
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Er farið í jólafrí. Hefst aftur í janúar, nánar auglýst síðar.
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.
Á döfinni
Eftir messu: Jólaball!!!
Aðfangadagur 24. desember: Aftansöngur kl. 18.
Aðfangadagur 24. desember: Miðnæturguðþjónusta á jólanótt kl. 23:30.
Jóladagur 25. desember: Hátíðarguðþjónusta kl. 14.
Annar í jólum 26. desember: Jólasöngvar og lestrar kl. 14.
Sunnudagur 29. desember: Messa kl. 11.
Sunnudagur 29. desember: Ensk messa kl. 14.
Mánudagur 30. desember: Hátíðarhljómar við áramót kl. 20. Aðgangseyrir: 3.500
kr. Miðasala inn á midi.is og í Hallgrímskirkju á opnunartíma og á tónleikadegi.
Gamlársdagur 31. desember: Hátíðarhljómar við áramót kl. 16. Aðgangseyrir:
4.000 kr. Miðasala inn á midi.is og í Hallgrímskirkju á opnunartíma og á
tónleikadegi.
Gamlársdagur 31. desember: Aftansöngur kl. 18.
Nýársdagur 1. janúar 2020: Hátíðarguðþjónusta kl. 11.
Upcoming events
After the service: Christmas party!!!
Christmas Eve 24th December: Evensong 6pm.
Christmas Eve 24th December: Midnight service at 11:30pm.
Christmas Day 25th December: Festive service at 2pm.
Second of Christmas 26th December: Nine Lessons and Carols at 2pm.
Sunday 29th December: Sunday service at 11am.
Sunday 29th December: English service at 2pm.
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrimskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Og munið #hallgrimskirkja
Please visit our webpage: www.hallgrimskirkja.is
We are also on Facebook and on Instagram
Hashtag: #hallgrimskirkja

HALLGRÍMSKIRKJA
Fjórði sunnudagur í aðventu
Fjölskylduguðþjónusta 22. desember kl. 11.
Umsjón: Kristný Rós Gústafsdóttir, verkefnastjóri- og djákni,
Ragnheiður Bjarnadóttir, Rósa Árnadóttir og sr. Sigurður Árni
Þórðarson. Ungmenni úr æskulýðsfélaginu aðstoða. Stúlknakórinn
Graduale Futuri leiðir söng og flytur einnig helgileikinn Fæðing
frelsarans eftir Hauk Ágústsson undir stjórn Sunnu Karenar
Einarsdóttur.
Fiðluleikarar: Gréta Petrína Zimsen og Sigrún Ólafsdóttir.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson. Barn borið til skírnar.
Forspil: Noël Bourguignon – Au jô deu de pubelle (fanfare), Claude
Balbastre
Kveikt á aðventukransi og lestur
Sálmur 560: Við kveikjum einu kerti á...
Barn borið til skírnar
Sálmur 563: Þá nýfæddur Jesús
Helgileikur
Sálmur 367: Eigi stjörnum ofar
Hugleiðing
Sálmur 72: Nóttin var sú ágæt ein
Brúðuleikhús
Afhending framlags úr líknarsjóði til Hjálparstarfs kirkjunnar
Friðarkveðja
Faðir vor
Blessun
Sálmur 80: Bjart er yfir Betlehem
Á meðan eftirspilið er leikið er hægt að skrifa bænir á miða og
hengja á jólatré aftast í kirkjunni.
Eftirspil: Noël X - Grand jeu et duo, Louis Claude D´Aquin
Takið virkan þátt í messunni.
Jólaball í suðursal eftir messu

Við kveikjum einu kerti á...
1. Við kveikjum einu kerti á,
Hans koma nálgast fer,
sem fyrstu jól í jötu lá
og jesúbarnið er.

3. Við kveikjum þremur kertum
því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér.

2. Við kveikjum tveimur kertum á
og komu bíðum hans.
Því Drottin sjálfur soninn þá
mun senda´ í líking manns.

4. Við kveikjum fjórum kertum á;
brátt kemur gesturinn
og allar þjóðir þurfa að sjá
að það er frelsarinn

S. Muri/Lilja Kristjánsdóttir

Þá nýfæddur Jesús
Þá nýfæddur Jesú í Jötunni lá
á jólunum fyrstu var dýrðlegt að sjá,
þá sveimuðu englar frá himninum hans
því hann var nú fæddur í líkingu manns.
Þeir sungu "hallelúja" með hátíðarbrag,
"nú hlotnast guðsbörnum friður í dag",
og fagnandi hirðarnir fengu að sjá
hvar frelsarinn okkar í jötunni lá.
Ég bið þig, ó Drottinn, að dvelja mér hjá,
að dýrðina þína ég fái að sjá,
ó blessa þú, Jesú, öll börnin þín hér,
að búa þau fái á himnum með þér.
Texti: Björgvin Jörgensson

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

Nóttin var sú ágæt ein
1. Nóttin var sú ágæt ein,
3. Fjármenn hrepptu fögnuð þann,
í allri veröld ljósið skein,
þeir fundu bæði Guð og mann,
það er nú heimsins þrautarmein
í lágan stall var lagður hann,
að þekkja' hann ei sem bæri.
þó lausnarinn heimsins væri.
:,: Með vísnasöng ég vögguna þína hræri. :,:
2. Í Betlehem var það barnið fætt,
4. Lofið og dýrð á himnum hátt
sem best hefur andar sárin grætt,
honum með englum syngjum þrátt,
svo hafa englar um það rætt
friður á jörðu og fengin sátt,
sem endurlausnarinn væri.
fagni því menn sem bæri.
:,: Með vísnasöng ég vögguna þína hræri. :,:
Sb. 1945 - Einar Sigurðsson

Bjart er yfir Betlehem
1. Bjart er yfir Betlehem,
blikar jólastjarna.
Stjarnan mín og stjarnan þín,
stjarnan allra barna.
Var hún áður vitringum
vegaljósið skæra.
Barn í jötu borið var,
barnið ljúfa, kæra.

2. Víða höfðu vitringar
vegi kannað hljóðir.
Fundið sínum ferðum á
fjöldamargar þjóðir.
Barst þeim allt frá Betlehem
birtan undurskæra.
Barn í jötu borið var,
barnið ljúfa, kæra.

3. Barni gjafir báru þeir.
Blítt þá englar sungu.
Lausnaranum lýstu þeir,
lofgjörð Drottni sungu.
Bjart er yfir Betlehem,
blikar jólastjarna.
Stjarnan mín og stjarnan þín,
stjarnan allra barna.
Ingólfur Jónsson

