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ÜÜnn nn ee pp ii   ii ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk   

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

17 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 

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

10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 

január 2-án, az újév utáni vasárnapon 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 

  9 óra gyerek-istentisztelet a nagyteremben 

10 óra magyar istentisztelet személyes áldással 
és csatlakozó úrvacsorával 

15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 

16 óra úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában 

január 6-án, vízkereszt ünnepén (csütörtökön) 
17 óra német istentisztelet a nagyteremben 

18 óra  magyar istentisztelet a nagyteremben 

TToovváábbbbii   ggyyüü lleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  

 Kedden, 17 órakor presbitériumi ülés a 
nagyteremben. 

 Szerdán, 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

 Csütörtökön, vízkereszt ünnepén 18 
órakor ifi a kisteremben. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

 Január 7-én, pénteken, 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 

 

Áldott új évet kívánunk mindenkinek a 2022-es 
év igéjével: Jézus Krisztus mondja: „Aki 

énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37) 
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II ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk 
Vasárnap: 

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

9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással 

10 órakor magyar istentisztelet,  
csatlakozó úrvacsorával. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet 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. 1. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 
(Zsid 13,8) 

Hírlevél 
2022. január 1. 

Újév 

Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek 
szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a 
parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, 
akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az 
ÚR. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni 
fognak téged, ha hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek 
szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a 
mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése 
és állataid ivadéka, teheneid ellése és nyájaid 
szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott 
leszel jártodban-keltedben. […] Áldást bocsát az ÚR 
csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon 
a földön, amelyet neked ad Istened, az ÚR. Az ÚR a 
maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött 
neked, ha megtartod Istenednek, az ÚRnak a 
parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi 
nemzete látni fogja, hogy az ÚRról kaptad a nevedet, 
és félnek majd tőled. (5Móz 28, 1–10) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Üres lapként áll előttünk 2022. Mi lesz ráírva, 
szépséges sorok vagy fájdalmas krikszkrakszok? 
Áldás lesz vagy átok? Benne lesz az Isten? Nem 
tudhatjuk, nincs rá biztosíték. Szerencsére van 
fogódzónk: mivel az év első napja egyben Jézus 
névadásának ünnepe is, mondhatjuk, hogy Jézus 
nevével, nevében kezdjük ezt az évet. És ha így 
kezdjük, ha odafigyelünk erre az ígéretre, bízhatunk 
abban, hogy Krisztus ott lesz mindenben: városon és 
mezőn, anyaméhben és munkánk gyümölcsében, 
kosarunkban és teknőnkben, jártunkban és 
keltünkben. És akkor nem az lesz a kérdés, hogy hol 
van az Isten, hanem az, hogy hol nincs. Hegedűs Attila 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Marton Jánosné született Major 

Zsuzsanna 88 évet élt testvérünket. 

 Pozsgai József 78 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Havay Ildikó testvérünk 70 éves 

korában. Temetése január 4-én, kedden 
12 órakor lesz temetőnkben. 

 Boros János testvérünk 71 éves korában. 
Búcsúztatása január 8-án, szombaton 11 
órakor lesz templomunkban. 

EEgg yyéébb  hh ii rr dd eettééss eekk   
 

Megjelent gyülekezeti újságunk,  
a Christophoros karácsonyi száma,  

elvihető istentiszteleteinkről,  
letölthető gyülekezetünk honlapjáról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/
2021-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. 
 

 
 

Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató 
850 Ft-os áron. 

 

 
 

Január 17. hétfő és 22. szombat között 
tartjuk Sopronban az imahetet a 

keresztények egységéért, az ökumenikus 
istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.  
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IIdd eejjéébb ee nn  hh ii rrdd ee tt jjüükk   

 Január 9-én, a vízkereszt utáni 1. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-
ban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 
órakor „Tízórai” – lelki táplálék 
mindannyiunknak címmel magyar nyelvű 
úrvacsorás, új zenés istentisztelet a templom-
ban. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 
órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Január 10-én, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a klubszobá-
ban. 

 Január 12-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

 Január 13-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Január 14-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 

 Január 15-én, szombaton 9.30-kor Fifi-kör 
(fiatal ifi) a kisteremben. 10 órakor bábcso-
port a klubszobában. 

 Január 16-án, a vízkereszt utáni 2. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 
órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
– mocorgó foglalkozással. 10 magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 15 
órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
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DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 31. Dezember 2021 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden 
unserer Gemeinde ein gesegnetes neues Jahr! 

Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht hinausstoßen. 
Johannes 6,37 (Jahreslosung 2022) 

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

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr.in 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 Abendmahl 
mit Gertraud Winter 

• Mittwoch, 12. Januar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 13. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 13. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 14. Januar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 14. Januar, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Sonntag, 16. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

