Juldagen
”Jesus födelse”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
JULDAG OCH NYÅRSDAG
Lördag 25 december
11:0o Juldagsgudstjänst
Solveig Högberg, Gunnil
Korswing, Göran Grahn.
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Tankar inför Kristi födelses fest
Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär, Guds Son det barnet är.
Här vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär! Vår gäst du vorden är. (PsoS 126:1)

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
16:00 Diakoni i City
För förmiddagen på julafton har många kyrkor
och hem samling vid
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
Mackfabrik och Vandring.
krubban. Den här psalmtexten, som Martin Luther skrivit, kan vara avsedd
Volontärer sökes. Anmäl dig
genom sms till Sune Fahlgren,
070-8147130.

Lördag 1 januari 2022 *17:00* Obs avvikande tid!
Förnyelsegudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Solveig Högberg
Orgel: Alwar Almkvisth
Sång: Kerstin Lostig
ÖVRIGT
• Vi tackar Gud för allt ni gör
och ger, så att vi kan finnas
som en församling på
Norrmalm!

för en sådan samling med alla åldrar. Sådana stunder hade man alltså
redan på 1500-talet i Tyskland för att läsa julevangeliet (Luk 2:1–20),
lägga Jesusbarnet i krubban och sjunga om historiens avgörande
ögonblick:
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Gud blir människa.
Krubban och julens sånger ger oss ett språk med vilket vi kan närma oss
mysteriet: tillbedjan och förundran. Det berättas att Martin Luther sjöng
den här julsången som vaggvisa för sina barn när de skulle somna. Den
store reformatorn bevarade ett starkt, levande barnasinne. Med ett sådant
sinne kan också vi ta emot julnattens glädje:
Denna heliga natt blir Jesus allt vi är, för att vi skall bli allt det han är.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
_e_f_t_e_r_
Denna natt ser Gud och
människa på varandra – i det nyfödda barnet –
och de känner igen varandra. ”O, ljusbringande natt, ljusare än varje dag”,
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ i julnatten på 300-talet i
så lär en predikant plötsligt ha sagt när han

• Vi önskar alla en Fridfull Jul
och ett Välsignat Nytt År.
S:t Peters församling

Födelsekyrkan i Betlehem greps av förundran inför julens budskap.
Låt oss samlas kyrkan och fira denna högtid tillsammans!
Sune Fahlgren, vice ordförande i S:t Peter

PS! Vill du göra julen och nyåret varmare och mänskligare?
Följ med på vår diakonivandring på Juldagen och på Nyårsdagen kl 19:00.
Sänd ett sms eller ring mig, 070-8147130, så berättar jag mer./Sune
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

