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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  
12. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Hétfőn, 19 órakor „Fennkölt és lelkes 
kombinációja” címmel az Orgona határok nélkül 
sorozat koncertje a templomban, 
közreműködnek: Látrányi Éva (szoprán), Süliné 
Huszár Lilla (hegedű) és Róth Márton (orgona). 

• Szerdán, 20 órakor „Ég a földdel összeér” 
címmel Palya Bea (ének) és Tóka Ágoston 
(orgona) belépőjegyes koncertje a templomban. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 
 

Szeptemberben újra konfirmációs csoportok 
indulnak gyülekezetünkben. 

Tájékoztató a magyar csoportokba jelentkező 
fiataloknak és szüleiknek: szeptember 10-én, 

pénteken 17 órakor. Az órák tervezett 
időpontja: péntek, 16.15 és 17 óra. 

Jelentkezés a német csoportba: szeptember 
elejéig. Tájékoztató: szeptember 9-én, 

csütörtökön, 15.45-kor. Az órák tervezett 
időpontja: csütörtök, 15.45. 

Várjuk a 7. osztályos vagy nagyobb fiatalok és 
családjuk érdeklődését és jelentkezését! 

  

Szeptember 11-én szombaton 8 és 12 óra 
között jótékonysági ruhavásárt tartunk. 

Szívesen fogadjuk a ruhafelajánlásokat 
hétköznap délelőttönként a gyülekezeti házban 

szeptember 5-éig. Tiszta, jó állapotú ruhákat 
tudunk fogadni, cipőket ezúttal nem. 
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Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet 
csatlakozó úrvacsorával. 

 
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 
16 órakor istentisztelet: 

a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben 
(minden hónap 1. csütörtökén úrvacsorás). 
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Lelkészi hivatal: hétköznap 8–12 h,  

Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8–12 h 
Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002  

honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az  
egyházfenntartói járulék átutalással (akár 

rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:  
OTP 11737083-20006895 

XIII. évf. 34. szám.  Szerkesztette: dr. Tóth Károly. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 

 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 
 

A megrepedt nádszálat nem töri össze, 
a füstölgő mécsest nem oltja ki… (Ézs 42,3) 

Hírlevél 
2021. augusztus 22.  

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap 

Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, 
és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó 
Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz 
engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 
Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne paráznál-
kodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts 
meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” Ő pedig 
ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartot-
tam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, 
megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy 
hiányosságod van még: menj, add el, amid van, 
és oszd szét a szegények között, akkor kincsed 
lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! A 
válasz miatt elborult az ember arca, és 
szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványai-
hoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába 
a gazdagok! A tanítványok megdöbbentek 
szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt 
mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az 
Isten országába bejutni! Könnyebb a tevének a 
tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten 
országába bejutni. Ők pedig még jobban 
megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás 
között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk 
tekintett, és ezt mondta: Az embereknek 
lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek 
minden lehetséges. (Mk 10,17–27) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Ki üdvözülhet? Ezt a kérdést tették fel a 
megdöbbent tanítványok Mesterüknek. 
Számunkra talán nem tűnik fontosnak ez a téma, 
de ha szembesülünk az élet mulandóságával 
értékeink viszonylagosságával, akkor mi is ehhez 
a kérdéshez jutunk. Talán a szegények, vagy 
akiknek a szívében ott él a vágy az örök élet után, 
vagy akik betöltik Isten törvényét? Jézus ebben a 
mai igében leszámol ezekkel a válaszkísérletek-
kel, és egészen másra mutat. dr. Tóth Károly 

Megkereszteltük  
 Simkó Roland, 

 Papp Emília, 

 Szakál Zorán Zoltán és 

 Harsányi Noel kistestvérünket, valamint 

 Kéringer Vivien testvérünket. 

Eltemettük  
 Varga Lászlóné született Kovacsics Ilona  

75 évet élt testvérünket és 

 Varga Zoltán 73 évet élt testvérünket.  

Elhunyt 
 Molnár Lajos testvérünk 86 éves korában. 

Temetése augusztus 23-án, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Nagy Marianna Lujza testvérünk 63 éves 
korában. 
Temetése augusztus 25-én, szerdán 15.30-
kor lesz a balfi temetőben. 

 Balogh Attila testvérünk 82 éves korában és 
 Balogh Attiláné született Cservik Terézia 

testvérünk 76 éves korában.  
Temetésük augusztus 28-án, szombaton  
11 órakor lesz temetőnkben. 

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   

• Augusztus 29-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 13. vasárnapon 8 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben.  
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
19 órakor „A Notre Dame-i toronyőr (1923)” 
címmel az Orgona határok nélkül sorozat 
koncertje templomunkban, a némafilmre 
orgonán improvizál Kovács Róbert. 

• Augusztus 31-én, kedden 18 órakor 
gyülekezeti fórum a templomfelújításról a 
templomban, várjuk mindazokat, akiket 
érdekel a templomfelújítás ügye. 

• Szeptember 2-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Szeptember 3-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 

• Szeptember 5-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 14. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
 

Szeptember elején terveink szerint újraindulnak 
a hétközi alkalmak, csoportok. Szeretettel hívunk 

mindenkit, kapcsolódjanak be ezekbe! 
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ab 22. August 2021 

• Sonntag, 22. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Donnerstag, 26. August, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 29. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Donnerstag, 2. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke im Gemeindesaal 

• Sonntag, 5. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

Konfirmation 2021/22 
Die Jugendlichen, die sich in unserer Gemeinde 

auf die Konfirmation 2022 vorbereiten möchten, 
können dies in ungarischer oder in deutscher 

Sprache tun. Wer den „deutschen Konfirmanden-
unterricht” erwägt, muss aber keine Angst wegen 

der Sprachkenntnisse haben. 
Am Donnerstag, 9. September findet um 15.45 Uhr 
ein erstes Treffen für die künftigen Konfirmanden 

und deren Eltern statt. 
Interessierte mögen sich jedoch schon vorab bei 

Pfr. Holger Manke (homanke@gmail.com) melden. 
Herzliche Einladung hierzu! 

• Donnerstag, 9. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

Gruppen und Kreise 
Ab September sollen die meisten Gruppen und 

Kreise wieder – im Rahmen der Möglichkeiten – 
stattfinden. Näheres geben wir in Kürze bekannt. 

mailto:homanke@gmail.com

