Kapellet, preste– og samtaletjenesten
Sykehus kapellet ligger i 1. etg. rett ved inngangen til Bblokken. Personalet kan forklare og vise deg vei! Det vil
bli annonsert i denne Søndagshilsen når det er gudstjeneste i
kapellet. Gudstjenestene er med nattverd. Dersom du ønsker
nattverd på rommet, kan du si fra til personalet som formidler
beskjed til presten.
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Tema: Glede

SAMTALER OG SJELESORG
Sykehusprestens viktigste oppgave er å være tilgjengelig
for deg og dine pårørende for dialog og samtalestøtte i
din aktuelle livssituasjon. Stort eller lite spiller ingen rolle,
å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsaker utløse
behov for samtale og refleksjon.
Presten har taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med
prest / samtalepartner fra andre tros– og livssynssamfunn.
På Haraldsplass er vi tre prester som er tilgjengelig alle dager
fra 0800 - 1800. Om ønskelig kan pleiepersonalet formidle
kontakt, eller du kan ringe prestens vakttelefon som er angitt
nedenfor.
SØNDAGSHILSEN PÅ NETT
Søndagshilsen ligger også ute på sykehusets internettsider
under «Prestetjeneste».
Pixabay.com

Tlf: 922 07 527
www.haraldsplass.no
Søk :prestetjenester

Kapellet er åpent hver
dag for lystenning og en stille stund.
Tirsdager kl 11:30 er det en kort middagsbønn i kapellet.

Maria budskapsdag

Glede

Prekentekst: Luk 1, 39-45

Maria hadde hatt en helt overnaturlig opplevelse noen
dager tidligere som endret hele hennes liv. Vi følger nå
Maria som skynder seg opp i fjellbygdene og besøker
Elisabet. Kanskje hun ikke hadde fortalt noen om denne opplevelsen. Elisabet hadde også opplevd at det
barnet hun bar på ble til på en overnaturlig måte. De
har nok mye å snakke om .Dette var også et spesielt
møte som gjorde at barnet i magen til Elisabeth sparket og hun ble fylt av Den Hellige Ånd og ropte høyt “
Velsignet er du blant kvinner og velsignet er frukten i
ditt morsliv. ” Elisabet bekrefter og velsigner det livet
Maria bærer på .Hun bekrefter også hennes tro og at
det som Herren har sagt til henne skal gå i oppfyllelse.
Elisabet og Maria er til gjensidig glede for hverandre
ved å se og bekrefte hverandres liv .

“Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte
seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor
Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste
på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket
barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige
ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og
velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan
det skje at min Herres mor kommer til meg? For da
lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i
magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for
det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»



Vi kan også være til gjensidig glede for hverandre og
bety en forskjell. Du har noe å gi som ingen andre har
gjennom; din unike personlighet, tilstedeværelse og
ved å lytte.
God søndag!
Klaudia Gurvin Vindheim
Diakonstudent i praksis

