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Ü NN E PI IS TE N TI S Z TE LE TE IN K

IS TE N TI S Z TE LE TE IN K

december
szenteste
8 óra
9 óra
10 óra
15 óra
16 óra
17 óra
18 óra

24-én,

advent

4.

vasárnapján,

magyar istentisztelet
német istentiszteletet
magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával
istentisztelet a Szeretetotthonban
ökumenikus istentisztelet Balfon
német istentisztelet gyermekek műsorával
magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával

december 25-én, karácsony 1. napján

8 óra magyar istentisztelet áldozati gyűjtéssel és
beépített úrvacsorával
9 óra német istentiszteletet áldozati gyűjtéssel és
beépített úrvacsorával
10 óra magyar istentisztelet áldozati gyűjtéssel és
csatlakozó úrvacsorával
15 óra úrvacsorás istentisztelet a Szeretetotthonban
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson

december 26-án, karácsony 2. napján

8 óra magyar istentisztelet beépített úrvacsorával
9 óra német istentisztelet
10 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával

december 31-én, karácsony utáni vasárnapon,
óév napján
8 óra
9 óra
10 óra
15 óra
15 óra
17 óra

magyar istentisztelet
német istentisztelet
magyar istentisztelet
óévi istentisztelet a Szeretetotthonban
istentisztelet Balfon
óévi magyar istentisztelet beépített
úrvacsorával

január 1-jén, újév ünnepén
8 óra
9 óra
10 óra
15 óra
15 óra

magyar istentisztelet beépített úrvacsorával
német istentisztelet
magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával
istentisztelet a Szeretetotthonban
úrvacsorás istentisztelet Balfon

Egyházközségünk vezetősége és a magunk
nevében mindenkinek
áldott, békés karácsonyt kívánunk!

Vasárnap:
(a hónap 3. vasárnapján beépített úrvacsorával)
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban.
15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson
istentisztelet.
Csütörtökön (28-án elmarad):
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(a hónap 1. csütörtökén úrvacsorával).

MIN D E N H É TE N

(Ka r á cs on y he t ébe n e l ma r a dna k . )
Hétfőn:
15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban.
Szerdán:
17 órakor énekkar a klubszobában.
18 órakor bibliaóra a kisteremben.
Pénteken:
15 órakor barkácskör-Bastelkreis a társalgóban,
17.30-kor ifi-Jugendgruppe az ifiteremben,
19.30-kor nagyifi az ifiteremben.

E LÉ R H E TŐS É G E I N K
Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002 (fax -003)
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói
járulék átutalással (akár rendszeres átutalási
megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895
IX. évf. 52. szám Szerkesztette: Dr. Major Tamás
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az
evhirlev@gmail.com címen.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét.
(Jn 1,14)
KARÁCSONY ÜNNEPE

2017. d e c e m b e r 2 5 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből
a becsületes emberek körében és közösségében.
Nagyok az ÚR tettei,
kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.
Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.
Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.
Eledelt adott az istenfélőknek,
örökké emlékezik szövetségére.
Hatalmas tetteit kijelentette népének,
nekik adta a pogányok birtokát.
Kezének munkái igazak és jogosak,
rendelkezései maradandóak,
rendíthetetlenek mindörökké,
igazán és helyesen vannak megalkotva.
Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte
szövetségét, szent és félelmetes az ő neve.
A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind
eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.
(Zsolt 111,1–10)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Örüljünk karácsony ünnepén! Annál nagyobb
odaadást elképzelni sem lehet, mint amikor valaki
mindent megad szeretteinek, amire nekik egyáltalán
szükségük lehet. Hiánytalanul és éppen a mi
személyes igényeinkre szabva kapjuk ezt az ajándékot
most mi is; ahogy a zsoltáros fogalmaz: az Úr
gondoskodott népe megváltásáról. Vagyis elküldte
Jézust hozzánk, hogy benne életünk, általa
bűnbocsánatunk legyen, hogy életünk teljes lehessen.
Nagy ajándékot kaptunk, ennek örülhetünk ma!
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Pongrácz Réka Bernadett kistestvérünket.

Megáldottuk
 Zügn

Illés és
házasságkötését.

Varga

Edina

testvéreink

Eltemettük
 Horváth Zoltán 64 éves korában elhunyt
testvérünket.
 Erős László Béla 65 éves korában elhunyt
testvérünket.
 Endrédi József 61 éves korában elhunyt
testvérünket.

E G YÉ B H IR D E TÉ S E K
Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros
karácsonyi száma, elvihető a templom bejárataitól és
letölthető honlapunkról: sopron.lutheran.hu/fajl/176

A 2018-as bibliaolvasó Útmutató és Evangélikus
naptár kapható iratterjesztésünkben.
2018 első hónapjaiban tisztségviselőket és
presbitereket választunk gyülekezetünkben. Kérjük,
a templom főbejáratánál és a lelkészi hivatalban
található lapokon január 16-áig ajánljanak
jelölteket.
Felhívjuk a testvérek figyelmét arra, hogy a
gyülekezeti tisztújításon csak az szavazhat vagy
jelölhető tisztségre, aki 2017-ben fizet
egyházfenntartói járulékot.
Kérjük, akik eddig még nem tették, támogassák
gyülekezetünket ezen a módon. Közös, családi
befizetések esetén is jelezzék, hogy melyik
személyhez mekkora összeg kapcsolódik. Köszönjük
hozzájárulásukat.
Karácsony hetében
hétközi alkalmaink elmaradnak,
pénztárunk és irodánk zárva tart.
Lelkészi ügyeletet december 27-én, szerdán és
29-én, pénteken tartunk 8 órától 12 óráig.
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IDEJÉBEN HIRDE TJÜ K
• Január 1-én, 10 órakor a Lővér szállótól indul a

szokásos újévi túra a Károly-magaslatra, amelynek
keretében áhítat is lesz.

• Január 2-án, kedden újraindulnak hétközi
alkalmaink, és ekkortól a lelkészi hivatal és a
pénztár is a szokott rend szerint tart nyitva. 17
órakor presbitériumi ülés a kisteremben.

• Január 3-án, szerdán 10 órakor baba-mama kör
az ifiteremben.

• Január 4-én, csütörtökön 17 órakor úrvacsorás

Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női
imaóra a klubszobában.

• Január 5-én, pénteken 18.30-kor Böröndi Zsolt
és Mende Mirtill hegedűkoncertje a nagyteremben.

• Január 6-án, szombaton, vízkereszt ünnepén 10
órakor magyar nyelvű, beépített
istentisztelet a nagyteremben.

úrvacsorás

• Január 7-én, a vízkereszt utáni 1. vasárnapon 8

órakor és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban; 9 órakor
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó
alkalommal. A 10 órai istentisztelet előtt
gyülekezeti közgyűlést tartunk, amin a gyülekezet
szervezeti és működési szabályzatát tervezzük
módosítani. 15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban, 15 órakor istentisztelet Balfon, 16 órakor
úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában.

• Január 14-én, vasárnap 18 órakor a Nyugati

(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület által
szervezett Útközben a reformáció című
programsorozat
keretében
kerekasztalbeszélgetést
tartanak
gyülekezeti
házunk
nagytermében „A reformáció értékei a családban,
a reformáció értéke a család” címmel. A
beszélgetés résztvevői: Dr. Béres Tamás
evangélikus teológiai tanár és Dr. Mihalec Gábor
pár- és családterapeuta.

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 24. Dezember 2017
• Sonntag, 24. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr
Heiligabend-Gottesdienst mit Krippenspiel
mit den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde
und Pfr. Holger Manke in der Kirche
• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr
Weihnachtsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 31. Dezember, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner
• Donnerstag, 4. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 5. Januar, 17.30 Uhr
Jugendgruppe | Ifi im Jugendraum
• Sonntag, 7. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

Allen Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde
ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Von Herzen Dank allen, die sich im zu Ende gehenden
Jahr in irgendeiner Form ehrenamtlich im
Gemeindeleben eingebracht haben.
Der neue Christophoros – die Weihnachtsausgabe –
ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus.
Herzliche Einladung – auch 2018
Kindergruppe: 2. u. 4. Mittwoch im Monat, 16.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis: 2. u. 4. Mittwoch im
Monat, 15.30 Uhr
Jugendgruppe | Ifi, freitags um 17.30 Uhr

