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december 19-én, advent 4. vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 

  9 óra gyerek-istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 

15 óra istentisztelet Balfon 

december 24-én, szenteste (pénteken) 

17 óra német istentisztelet 

18 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 

december 25-én, karácsony 1. napján  
(szombaton) 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

áldozati gyűjtéssel 

  9 óra német úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 

16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson 

december 26-án, karácsony 2. napján (vasárnap) 

  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 

december 31-én, óév este (pénteken) 
16 óra német úrvacsorás istentisztelet 

17óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 

január 1-jén, újév napján (szombaton) 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 
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Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet, 
9 órakor német nyelvű, úrvacsorás istentisztelet,  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 

mocorgó foglalkozással 
10 órakor magyar istentisztelet, személyes igei 

áldással, csatlakozó úrvacsorával. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

Délelőtt jótékonysági vásár és könyvvásár a 
templom előterében 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  

(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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. 51. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 
 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: 
örüljetek! Az Úr közel!” (Fil 4,4–5) 

 

Hírlevél 
2021. december 19.  

advent 4. vasárnapja 

János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a 
megtisztulásról. Odamentek Jánoshoz, és ezt 
mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon 
túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, 
és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt: 
Semmit sem kaphat az ember, ha nem a 
mennyből adatott meg neki. Ti magatok 
tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem 
én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. 
Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény 
barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva 
örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett 
teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig 
kisebbé lennem.   (Jn 3,25–30) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Keresztelő Jánosnak nem sok oka volt az 
örömre: népszerűsége tűnőben, 
börtönbüntetés fenyegeti, tanítványai vallási 
vitákba keverednek. Ő mégis örvendezni kezd, 
áradozik arról, hogy mennyire teljes az öröme. 
Öröme azzal kezdődik, hogy örül Jézus 
hangjának, a panaszok és viták helyett erre 
figyel. Örömre hangolja Jézus növekedése, így 
nem neki kell nagynak lennie, mert a Szabadító 
növekszik. És már most örömöt ad neki az a 
menyegző, az a mennyei ünnep, ami még csak 
ígéret, de aminek az előlege minden ünnepünk. 
Keresztelő János kincsei a mieink is: van okunk 
a túláradó örömre! Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Kövecses Antónia Réka kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Tengerné Zákány Lujza 68 évet élt 

testvérünket. 

Elhunyt 
 Marton Jánosné született Major 

Zsuzsanna testvérünk 88 éves korában. 
Temetése december 29-én, szerdán 10.30-
kor lesz a Szent Mihály-temetőben. 

 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

 

Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató  
és a 2022-es Evangélikus naptár. 

 

 
 

Kapható a Dunántúli Harangszó téli száma 
400 Ft-os áron. 

 

 
 

Önkéntes munkatársat keresünk 
gyülekezeti újságunk, a Christophoros 

tördelőszerkesztői feladatainak ellátására. 
Várjuk a jelentkezéseket a lelkészeknél vagy 

a lelkészi hivatalban. 
 

 

– 3 – 

TToo vv áábbbb ii   ggyy üü llee kk eezz eett ii   aa llkk aa llmm aaii nn kk  

 Ma, advent 4. vasárnapján délelőtt 
könyvvásár a templom előterében. 18 órakor 
adventi gyertyagyújtás a Várkerületen 
ökumenikus áhítattal. 

 Kedden 18 órakor ifi a nagyteremben. 

 Szerdán 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

 2022. január 2-án, az újév utáni vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentiszte-
let a templomban. 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon. 16 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában. 
 

 

Templomunk egyik Bünker köz felöli ablakát 
az idei adventben is napról napra bővülő kép 

díszíti az Eötvös Gimnázium tanárainak és 
diákjainak köszönhetően. 

 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros karácsonyi száma, elvihető 

istentiszteleteinkről, letölthető 
gyülekezetünk honlapjáról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2
021-karacsony-weihnachten.pdf 

 

 
 

Kérjük mindenkitől az orrot és szájat elfedő 
maszk viselését az istentiszteleteken, a 

hétközi alkalmakon, a temetések alkalmával 
pedig a temetőkápolnában, továbbá, hogy a 
templomban csak minden második padba 

üljenek. 
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ab 19. Dezember 2021 

• Sonntag, 19. Dezember, 9 Uhr (4. Advent) 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
Musikalisch wirkt mit: Boróka Varga 

• Dienstag, 21. Dezember, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal und 
in der Kirche 

• Donnerstag, 23. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Heiligabend 24. Dezember, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke und 
mehreren Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus der Gemeinde. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Richard von Fuchs, Luca Horváth 

• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 
Musikalisch wirkt mit: Gabica Varga 

• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
Musikalisch wirkt mit: Boróka Varga 

• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst 
mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner 

• Sonntag, 2. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 6. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 6. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 6. Januar, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Sonntag, 9. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-karacsony-weihnachten.pdf

