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• Ma, hatvanad vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban – házaspárok 
megáldásával. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon.  

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban.   

• Péntektől vasárnapig konfirmandus-
hétvége Révfülöpön. 
 

 

Február 27-én, vasárnap 10 órakor, az 
istentisztelet kezdetekor rövid 

egyházközségi közgyűlést tartunk a 
templomban. 

 

 
 

Hunyadi iskolánk a héten bemutatkozó 
kisfilmet tett közzé. 

A leendő első osztályosok regisztrációjára 
március 16. és 18. között van lehetőség. 

 

 
 

Június 16. és 19. között fiatalokból és felnőttekből 
álló csoport érkezik hozzánk Bad Wimpfen-i 

testvérgyülekezetünkből. A tervezéshez fontos 
lenne tudnunk, hogy kiknek van kedve 

vendéglátóként közreműködni a programban. 
Kérjük, keressék ezzel kapcsolatban  

Holger Manke lelkészt. 
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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 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   hhéé 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 lléé rr hh ee ttőő sséégg 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 
XIV. évf. 7. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket. (Zsid 3,15) 

Hírlevél 
2022. február 20.  

Hatvanad vasárnap 
A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: 
Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: 
Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek 
országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. 
Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek 
pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Azért 
beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, 
és hallván nem hallanak, és nem értenek, és 
beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: „Hallván 
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne 
ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel 
nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy 
szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel 
ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam őket.” A ti szemetek pedig boldog, mert lát, 
és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, 
hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti 
láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de 
nem hallották. (Mt 13,10–17) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Utólag sokszor okos az ember, ha az összefüggése-
ket megérti, és azt is könnyen gondolja, másképp 
csinálta volna, ha előre tudja ezeket. Mindazok a 
hibák, amelyeket tudattalanul követünk el, bár 
nyomaszthatnak, mégis kisebb súlyúak azoknál, 
amiket annak ellenére teszünk meg, hogy lenne 
módunk tudni a következményeket. Jézust ismerve 
olyan nagy kincs által vagyunk megajándékozottak, 
hogy ez a tudás hozzáférhető számunkra. Míg a 
próféták csak Isten ígéreteit ismerték, mi már a 
Jézusban beteljesedő isteni kegyelmet is. 
Halgassunk hát Jézus szavára, mert az alapján 
tudunk idejében már jól dönteni! Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Csizmadia Gyuláné született Zethner 

Gizella 91 évet élt testvérünket és 

 Hauer Károly 75 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Mosonyi Ferencné született Fenyvesi 

Márta Zsuzsanna testvérünk 79 éves 
korában. Temetése február 25-én, pénte-
ken 13 órakor lesz temetőnkben. 

 Vámos József testvérünk 71 éves korában. 
Temetése február 28-án, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

EE gg yyéébb   hh ii rr dd ee ttéé ss ee kk   
 

A magyar nyelvű napközi gyerektábort 
június 27. – július 1. + 3. dátummal tervezzük 

tartani, az idei téma: Ételek a Bibliában. 
Hamarosan részletekkel is jelentkezünk. 

 

 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez 
adott támogatásokat. Kérjük a 2022-es évre 

is az egyházfenntartói járulékot, ami 
befizethető személyesen pénztárunkban, 

csekken, banki átutalással, vagy a 
perselypenz.hu oldalon bankkártyás 

fizetéssel. 
Számlaszámunk: 11737083-20006895 (OTP). 

 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunk szolgálatát a 
személyi jövedelemadó 2 X 1%-ának 

felajánlásával. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

technikai száma: 0035. 
A Soproni Evangélikus Alapítvány 

adószáma: 18986745-1-08. 
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• Február 27-én, ötvened (Esto mihi) 
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, kezdetekor rövid 
közgyűléssel, áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Március 1-jén, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a nagyteremben. 

• Március 2-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Március 3-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor 
női imaóra a klubszobában. 

• Március 4-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 18 órakor ifi a nagyteremben. 

• Március 5-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a kisteremben. 

• Március 6-án, a böjti idő 1. (Invocavit) 
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 templom-
ban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 20. Februar 2022 

• Sonntag, 20. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 23. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 
(Nächste Termine: 9. März, 23. März, 
13. April, 27. April) 

• Donnerstag, 24. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 24. Februar, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Freitag–Sonntag, 25.–27. Februar 
Konfirmandenwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 27. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 3. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 3. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 4. März, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarrhaus 
(Weitere Termine: 18. März, 1. April) 

• Freitag, 4. März, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

Besuch aus Bad Wimpfen im Juni 2022 – 
Gastgeber gesucht 

Vom 16. bis zum 19. Juni erwarten wir eine 
Delegation mit jugendlichen und erwachsenen 
Mitgliedern aus unserer Bad Wimpfener Partnerge-
meinde bei uns. Zur besseren Planung der 
Gruppengröße wäre es wichtig einschätzen zu 
können, wer in diesen Tagen Gäste aus Bad Wimpfen 
aufnehmen würde. Bei Interesse oder für nähere 
Infos sprechen Sie bitte Pfr. Holger Manke an. 

http://www.perselypenz.hu/

