Söndag 31 maj
Jakobs kyrka 11 Högmässa
Jakobs kyrka 18 Sinnesrogudstjänst
Erik B Tanzborn, Kristofer Sundman
Björkbergskyrkan 11 Mässa,
Astrid Uhlin, Mari Lennholm

Mötesplats
Svenska kyrkan
25-31 maj 2020

Alltid i Jakobs kyrka
Middagsbön månd & ons kl 12
Middagsmässa tisdagar kl 12.15
Öppen kyrka för bön och ljuständning
måndag-onsdag 11-15

Tankar inför helgen

Pingstdagen
Tema: Den heliga Anden
Rädslan förlamar. Djuret som inser sig besegrat lägger sig platt på marken, personen som
bevittnar ett personrån står som förstenad
och den med höjdskräck som blickar ut ifrån
hög höjd är bara tanken om att förflytta sig
omöjlig.
Samma utmaning står lärjungarna och den
unga kyrkan inför när de ger sig i kast med att
med gå ut i hela världen och göra alla folk till
lärjungar. Oavsett hur kärleksfullt deras budskap är, var det oönskat i mångas ögon.
Därför får de - och vi - Anden. Likt en skyddande rustning omsluter Jesus dig och mig.
Inte som en uppmuntrande tanke, utan som
en faktisk, fysisk kraft som skyddar oss livsvägen fram. Om detta berättar trons vittnen
i alla tider. Utan deras trosvissa aktiviteter det sätt som de trotsar den naturliga rädslans
förlamande kraft på - hade kyrkan inte haft
den utbredning den har i dag.
Livsgnista ur dagboken med kyrkoalmanacka

Johan Dalman
Med reservation för ändringar
Kontakt 0650-54 07 84
hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Vandra tillsammans med andra
Onsdag 27 maj kl 08.30
Pilgrimsvandring dagstur
Start: Forsa kyrka
Mål: Josefs Källa
Egen matsäck och kläder efter vädret.
Behöver du skjuts från S:t Jakobsgården
ring Erik B Tanzborn 076-115 94 45

Onsdag 27 maj kl 13.30
Må bra promenader runt Lillfjärden
Start: Vindskyddet (kärlekstigen/rådhusparken)
med t ex tipsrunda, gåbingo, reflektion
Gåsällskap: Tina Westerbring, Lena Melin

Jakobs hörnas nya öppettider
Måndag och torsdag 14-16
Utomhus, fika och gemenskap
Veckans bön

Fyll oss med din heliga Ande.
Gör oss varma i hjärtat.
Förnya hela Guds skapelse.
Väck lovsång i din kyrka och
fyll oss med helig glädje
Gud, låt din kärlek förvandla oss.
Amen!

