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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  
16. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozóan 
Kirchenkaffee a kisteremben. 10 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 16 órakor megemlékezés 
a soproni németek kitelepítéséről a 
templomunk melletti emlékműnél. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
az ifiteremben.  

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.  

• Szombaton a Kindergruppe kirándulása, 
találkozás 9.30-kor gyülekezeti házban. 

 

Október 10-én vasárnap 9 órakor, 
kirándulással egybekötött gyermek-

istentiszteletet tartunk a Brennberg-völgyi autós 
pihenőnél (Rossz idő esetén a szokásos gyermek-

istentisztelet a Nagyteremben) 

 

Szeptemberben újra konfirmációs csoportok 
indultak gyülekezetünkben. A magyar nyelvű órák 

időpontja: péntek, 16.15 és 17 óra. A német 
nyelvű órák időpontja: csütörtök, 15.45. 
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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 1. csütörtökén úrvacsorás). 

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

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

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. 38. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 

 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az 
evangélium által világosságra hozta az 

elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10) 

Hírlevél 
 

2021. szeptember 19.  
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 

Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt 
gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így 
nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor 
tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, 
ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az 
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony 
mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig 
amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz 
a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és majd a 
te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz 
téged. 
Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a 
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az 
utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket 
az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják 
jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a 
belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál 
Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, 
amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. 

(Mt 6,1–6) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Tényleg nem az számít, mások mit mondanak. 
Nehéz ezt magunkévá tenni, mert soha olyan erős 
nem volt a körülvevő világ kontrollja és értékelése 
rajtunk, mint manapság. De hiába érezzük 
magunkon mások megítélő tekintetét, lelki életünk, 
kegyességünk valódi mélységei e szemek számára 
nem láthatóak, és a lényeg éppen itt van, e belső, 
elrejtett életünkben. Isten szeme ugyanis ezt látja 
elsősorban, amikor ránk tekint, és őelőtte kell 
egyenesnek maradnunk. Nehéz feladat, mert csábít 
a világ szava, de Jézus tanít minket.   Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Horváth-Brenneis Zalán, 

 Jagodics Benett, 

  Bordás Csongor és 

  Szöllősi Róza kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Erdő Róbert és Szitó Lilla testvérünk 

házasságkötését. 

Elhunyt 
 Horváth Lászlóné született Kóczán Mária 

Terézia testvérünk, 87 éves korában.  
Temetése szeptember 22-én, szerdán  
16 órakor lesz temetőnkben. 

 

Terveink szerint gyülekezetünkben lehetővé 
tesszük a gluténmentes ostyával való 

úrvacsoravételt a lisztérzékenyek számára. 
Kérjük gyülekezetünk érintett tagjait, különösen 
az erős gluténintoleranciával élőket, keressék fel 
a lelkészi hivatalt vagy a lelkészeket, hogy velük 

egyeztetve dolgozhassuk ki az úrvacsoravétel 
számukra is biztonságos módját. 

 

Október 3-án, vasárnap aratási hálaadó 
istentiszteleteket tartunk, kérjük, akiknek van 

rá lehetőségük, hozzanak zöldségeket és 
gyümölcsöket az oltár feldíszítéséhez. 

 

A Soproni Evangélikus Múzeum október végéig 
szombati és vasárnapi munkavégzésre nyugdíjas 

teremőrt keres. Jelentkezés a múzeumban 
személyesen vagy: 

sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros tanévkezdési száma, elvihető 
istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021
-szeptember-september.pdf 
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• Szeptember 26-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 17. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel 
és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Szeptember 28-án, kedden 18 órakor 
teremtésünnepi istentisztelet a nagyteremben. 

• Szeptember 29-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Szeptember 30-án, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Október 1-jén, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor Glaubens-
gesprächskreis a lelkészi hivatalban. 16.15-kor 
és 17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák 
a kisteremben.  

• Október 2-án, szombaton 8 és 12 óra között 
jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. 

• Október 3-án, az aratási hálaadás 
vasárnapján 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 „Tízórai” – lelki 
táplálék mindannyiunknak címmel magyar 
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 
órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 19. September 2021 
• Sonntag, 19. September, 9 Uhr 

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
(Dort sind die deutschsprachigen Losungen und 
die Feste-Burg-Kalender für 2022 gegen eine 
Spende für die dt. Gemeindearbeit erhältlich.) 

• Sonntag, 19. September, 16 Uhr: 
Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der 
Vertreibung der Ungarndeutschen – am 
Denkmal vor unserer Kirche 

• Donnerstag, 23. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

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

• Donnerstag, 23. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Samstag, 25. September, 9.30 Uhr – 14.00 Uhr 
Ausflug der Kindergruppe 

• Sonntag, 26. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 30. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 30. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

Deutschsprachige Konfirmanden 

Die Jugendlichen, die sich in deutscher Sprache auf 
die Konfirmation vorbereiten sind: 

Bors Faragó, Szidóna Fazakas, Flórián Gabnai, 
Ádám Horváth, Csenge Horváth, Alina Nagy, 
Angéla Ollé, Hanna Pinezits, Márkó Pinezits, 

Benjamin Schnell, Júlia Vajda, Karolina Wagner 
und Dávid Wilfing.  

Gottes Segen für den gemeinsamen Weg zur 
Konfirmation! 

Der Konfirmandenvorstellungsgottesdienst findet 
am Donnerstag, 14. Oktober 2021 um 17 Uhr statt. 

 

mailto:sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-szeptember-september.pdf

