Fastir liðir í helgihaldi Hallgrímskirkju
Messur og bænastundir vikunnar
Sunnudagar kl. 11: Guðsþjónusta
Ensk guðsþjónusta kl. 14 síðasta sunnudag hvers mánaðar
Bænastundir verða í kirkjunni kl. 12 miðvikudaga til föstudaga
Æskulýðsstarf Hallgrímskirkju
Miðvikudagar kl. 10 – 12: Foreldramorgnar í kórkjallara.
Regular services in Hallgrímskirkja during summer:
Mass is celebrated every Sunday at 11 am
Mass in English is celebrated last Sunday of every month at 2 pm
Prayer at 12:00 Wednesdays - Fridays
Á döfinni
Sunnudaginn 21. júní: Guðsþjónusta: kl. 11.
Alþjóðlegt orgelsumar 2020 verður alla fimmtudaga kl. 12:15 frá 25. júni
Bænastundir verða í kirkjunni kl. 12 miðvikudaga til föstudaga
Upcoming events
Sunday June 21 st: Mass at 11 am
Hallgrimskirkja International Organ Summer 2020 will be Thursdays at 12:15
from 25th June.
Heimasíða Hallgrímskirkju er www.hallgrimskirkja.is
Endilega smellið „like“ á Facebook og ,,follow“ á Instagram
Heimasíða Listvinafélags Hallgrímskirkju er www.listvinafelag.is
Please visit our webpage: www.hallgrimskirkja.is
We are also on Facebook and on Instagram
Hallgrimskirkja‘s Friends of the Art Society webpage: www.listvinafelag.is

HALLGRÍMSKIRKJA
Fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð

Guðsþjónusta 14. júní 2020, kl. 11.
Prestur Sigurður Árni Þórðarson. Messuþjónar aðstoða.
Organisti Björn Steinar Sólbergsson. Félagar úr Mótettukór
Hallgrímskirkju syngja.
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.

Forspil
Großer Gott wir loben dich Max Regar
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Nú skrúða grænum
Ljós ert þú lýði
Dýrð hæstum hæðum
__________________________________________

Kórsöngur eftir prédikun
Alta trinita beata. Ítölsk mótetta frá 15. öld
591

Ó Guð ég veit hvað ég vil

Eftirspil
Fúga í D-dúr BWV 532, Johann Sebastian Bach

Kaffisopi eftir guðsþjónustu
Takið virkan þátt í guðsþjónustunni.

Lexía: 5 Mósesbók 15.7-8, 10-11
Ef einhver bræðra þinna er fátækur í einni af borgum þínum í landinu sem
Drottinn, Guð þinn, gefur þér skaltu ekki loka hendi þinni fyrir fátækum
bróður þínum með harðýðgi heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir
honum. Þú skalt lána honum það sem hann skortir.
Þú skalt gefa honum fúslega en ekki með ólund því að fyrir það mun
Drottinn, Guð þinn, blessa öll þín verk og hvað sem þú tekur þér fyrir
hendur. Því að aldrei mun fátækra vant verða í landinu og þess vegna geri
ég þér þetta að skyldu: Ljúktu upp hendi þinni fyrir meðbræðrum þínum,
fátækum og þurfandi í landi þínu.
Pistill: 1 Jóhannesarbók 4.16-21
Við þekkjum kærleikann, sem Guð hefur á okkur, og trúum á hann.
Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði
og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elskað hvert annað og lifað eins og
Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er
ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttann. Því að óttinn býst við
hegningu en sá sem óttast er ekki fullkominn í elskunni.
Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Ef einhver segir: „Ég
elska Guð,“ en hatar trúsystkin sín er sá lygari. Því að sá sem elskar ekki
bróður sinn eða systur, sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem
hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem
elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur.

Guðspjall: Lúkasarguðspjall 16.19-31
Jesús sagði þeim þessa dæmisögu: „Einu sinni var maður nokkur ríkur er
klæddist purpura og dýru líni og lifði hvern dag í dýrlegum fagnaði. En
fátækur maður, hlaðinn kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus.
Feginn vildi hann seðja sig á því er féll af borði ríka mannsins og jafnvel
hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn
dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var
grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá
Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann: Faðir
Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum
í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga.
Abraham sagði: Minnstu þess, barn, að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir
og Lasarus böl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls
þessa er mikið djúp staðfest milli vor og yðar svo að þeir er héðan vildu fara
yfir til yðar geti það ekki og eigi verði heldur komist þaðan yfir til vor. En
hann sagði: Þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, en ég
á fimm bræður, til þess að vara þá við svo þeir komi ekki líka í þennan
kvalastað. En Abraham segir: Þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir
þeim. Hinn svaraði: Nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá
hinum dauðu mundu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann:
Ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum láta þeir ekki heldur sannfærast
þótt einhver rísi upp frá dauðum.“

