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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

19. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-

ban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 

Brennberg-völgyi autós pihenőnél, csatlakozó-

an kirándulás az ágfalvi Ház-hegyi kilátóhoz 

(rossz idő esetén szokásos gyerek-

istentisztelet a nagyteremben). 10 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 

személyes áldással és csatlakozó úrvacsorával. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szerdán 9 órakor lelkészi munkaközös-

ségi úrvacsorás istentisztelet a nagyterem-

ben. 14.30-kor Glaubensgesprächskreis a 

lelkészi hivatalban. A bibliaóra elmarad. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 

konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 

német nyelvű istentisztelet a templomban – 

a német konfirmandusok bemutatkozásával és 

Raphael Quandt bajor egyháztanácsos 

részvételével. 18 órakor ifi a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 

nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 

kisteremben. Szombattól hétfőig ifjúsági 

hétvége Révfülöpön. 
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Vasárnap: 

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

10 órakor magyar istentisztelet 
csatlakozó úrvacsorával. 

9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 

15 órakor úrvacsorás 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 utolsó csütörtökén úrvacsorás). 

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

18 órakor bibliaóra kisteremben. (13-án elmarad.) 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 
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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. 41. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József. 

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

Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, 
szabadíts meg, akkor megszabadulok… (Jer 17,14) 

Hírlevél 
2021. október 10.  

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 

Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem 
fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; 
nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem 
mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom 
meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság és 
elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy: 
fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha 
elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az 
egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl 
senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, 
megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan 
melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, 
ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el 
egyhamar. (Préd 4,8-12) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Bibliánk első lapjain, a teremtésről szóló oldalakon 
olvashatunk arról, hogy Isten úgy alkotta meg a 
világot, hogy annak van egy jó rendje. Ez a rend az 
Alkotásért magáért van, e rendtől azonban az 
ember képes bármikor eltérni. Ennek persze 
következménye van, és e következményekkel 
szembesülünk mi magunk is, amikor a világ 
rendjével szembemenve alkotjuk meg saját életünk 
rendszerét, kényelmét. Az ószövetségi bölcses-
ségirodalom egyik könyvéből, a prédikátor 
könyvéből szóló részlet e rendet mutatja meg 
számunkra ismét: tapasztalatok útján is 
megerősíthető alapelveket, melyek részletei az 
ember egész életét, valamint a világgal és annak 
alkotójával való kapcsolatát is magába sűríti… 
 Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Liebhardt Ádám,  

 Mattiassich Mira Enikő, 

 Mattiassich Gréta és 

 Mattiassich Réka kistestvérünket. 

Elhunyt 
  Piri Ferencné született Huber Anna 

testvérünk 85 éves korában. Temetése 
október 12-én, kedden 14 órakor lesz a Szent 
György-templom altemplomában. 

 Farkas János testvérünk 81 éves korában. 
Temetése október 29-én, pénteken 14 órakor 
lesz temetőnkben. 

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

Gyülekezetünkben ezentúl lehetővé tesszük a 
csökkentett gluténtartalmú ostyával való 
úrvacsoravételt a lisztérzékenyek számára, 

minden úrvacsoraosztás alkalmával. Kérjük, aki 
ezzel a lehetőséggel élni kíván, az úrvacsoravétel 

során, a szentséget kiszolgáltató lelkésznek 
jelezze ezt szóban, ő ezután az oltáron lévő, 

légmentesen lezárt dobozból ad ostyát. Ezek a 
különleges ostyák búzakeményítőből készülnek, 

gluténtartalmuk kevesebb, mint 20 mg/kg. A 
súlyos gluténintoleranciával élők, akik számára 

ez a fajta ostya, illetve a vételnek ez a módja sem 
biztonságos, kérjük, keressék meg az 

istentiszteleten kívül a lelkészeket vagy a lelkészi 
hivatalt, hogy számukra is megfelelő módszert 

alakíthassunk ki. Reméljük, így még többen 
vehetjük magunkhoz Krisztus testének és vérét. 

 

 
 

Október 31-én, reformáció ünnepén a gyerek-
istentisztelethez csatlakozóan családi délelőttöt 

tartunk teaházzal, bábelőadással, 
kézműveskedéssel és játékos gyerekfeladatokkal. 
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• Október 17-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-
ben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 15 órakor úrvacsorás istentiszte-
let Balfon.  

• Október 20-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Október 21-én, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisterem-
ben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyterem-
ben. 19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Október 22-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és  
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Október 23-án, szombaton 15 órakor 
Baader Erik könyvbemutatója a balfi 
templomban. 

• Október 24-én, Bibliavasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 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 istentiszte-
let Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 
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ab 10. Oktober 2021 

• Sonntag, 10. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 13. Oktober, 14.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Donnerstag, 14. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 14. Oktober, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Vorstellung der deutschen 
Konfirmanden mit Pfr. Holger Manke, den 
deutschen Konfirmanden Szidóna Fazakas, 
Flórián Gabnai, Ádám Horváth, Csenge Horváth, 
Alina Nagy, Angéla Ollé, Hanna Pinezits, Márkó 
Pinezits, Barna Polyányi, Benjamin Schnell, Júlia 
Vajda, Karolina Wagner und Dávid Wilfing 
sowie mehreren weiteren Mitwirkenden aus 
dem Kreis der Jugend. 
Musikalisch wirken mit: Boróka Varga, Luca 
Horváth, Zsombor Körmendy, Gabica Varga. 
Zu Gast: Kirchenrat Raphael Quandt (München) 

• Donnerstag, 14. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Samstag–Montag, 16.–18. Oktober 
Jugendwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 17. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 21. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 21. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt im Gemeindehaus 

• Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 24. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 


