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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, Szentháromság ünnepén 8 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben. 10 órakor
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak
címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új zenés,
tanévzáró istentisztelet a templomban –
csatlakozóan teaház a kisteremben. Délelőtt
könyvvásár és lehetőség egyházfenntartói
járulék befizetésére a templom előterében.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet a
kórházkápolnában. 15 órakor hálát adnak az
újkéri imaház felújításáért, a résztvevőktől
előzetes jelzést kér az újkéri gyülekezet.
16 órakor megemlékezés a németek 1946os kitelepítéséről a templomtorony melletti
emlékműnél.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben. 18 órakor ifi a nagyteremben.
Csütörtöktől
vasárnapig
németországi
testvérgyülekezetünkből, Bad Wimpfenből
lesz vendégünk egy csoport.
• Pénteken 19 órakor Szotyori Nagy Gábor
orgonaművész koncertje a templomban J. S.
Bach és César Franck műveiből.
Megjelent gyülekezeti újságunk, a
Christophoros pünkösdi száma, elvihető
istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/
2022-punkosd-pfingsten.pdf
Megnyílt a jelentkezés a június 27. és július 1.
közötti napközi gyerektáborra, aminek
témája: Ételek a Bibliában. Szeretettel várjuk
az iskolás gyerekeket, szüleik ezen az oldalon
jelentkezhetnek június 13-áig:
forms.gle/dyCF8kHDJksJeBJC7

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).

Minden héten
Csütörtökön:
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a péntekivel).
Pénteken:
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a csütörtökivel).

Elérhetőségeink

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. 23. szám. Szerkesztette: Deák Adrienn
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és
a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!
(2Kor 13,13)

Hírlevél

2022. június 12.
Szentháromság ünnepe
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű
ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel
elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester,
tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki
sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket
te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így
válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha
valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg
az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle:
Hogyan születhetik az ember, amikor vén?
Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét?
Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked,
ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
mehet be az Isten országába. Ami testtől
született, test az, és ami Lélektől született, lélek
az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:
Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre
akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan
jön és hová megy: így van mindenki, aki a
Lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle:
Hogyan történhet meg mindez? Jézus így
válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem
tudod? Bizony, bizony, mondom neked: amit
tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról
teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi
bizonyságtételünket.
(Jn 3,1–11)
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Ébresztő gondolatok
Egy tanév most lassan véget ér, de a tanulás az
ember életében szünet nélkül folytatódik.
Nikodémus bölcs idősként is alapvető
dolgokban kapott Jézustól új tanítást. Nyitva
kell tartsuk a szívünket nekünk is arra, hogy ha
Jézus tanít, azt akkor is befogadjuk, ha esetleg
eddig másképp gondolkodtunk róla. És akkor
is, ha már elég bölcsnek, jártasnak gondolnánk
magunkat Isten dolgai kapcsán. Nincs szünet
ebben, de jó is ez így, folyamatosan alakít
minket az Úr. Mindez pedig a javunkra van.
Pelikán András

Megkereszteltük
 Szita Kornél,
 Miklós Martin,
 Miklós Flóra,
 Lipárt Nolen,
 Bertha Bori,
 Bertha Panka és
 Regényi Szabolcs kistestvérünket.

Megáldottuk
 Horváth Patrik és Kovács Adrienn
testvérünk házasságkötését.

Elhunyt
 Terei Lajos testvérünk 75 éves korában.
Temetése június 16-án csütörtökön
15 órakor lesz a Szent György-templom
altemplomában.

Eltemettük
 Haasz Gyula 74 évet élt testvérünket és
 Dr. Reisch Zsófia 79 évet élt testvérünket.
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Idejében hirdetjük
• Június 19-én, a Szentháromság ünnepe
utáni 1. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – személyes igei
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 14 órakor
templomunkban a Soproni kórusünnep
nyitókoncertje. 15 órakor úrvacsorás
istentisztelet Balfon.
• Június 20. hétfő és 24. péntek között
Kinderbibelwoche.
• Június 23-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.
• Június 25-én, szombaton, a Múzeumok
éjszakája
programsorozat
keretében
múzeumunk 17 órától 21 óráig tart nyitva.
18 órakor Dr. Kasza Péter (SZTE BTK)
előadása a nagyteremben „Egy elveszett
Mohács-beszámoló nyomában. Filológiai
szenzáció Sopronból” címmel. 19 órakor
Ponzichter történetek. 20 órakor Fel a
toronyba! Látogassuk meg a „szelíd óriást”!
• Június 26-án, a Szentháromság ünnepe
utáni 2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
gyerek-istentisztelet
a
nagyteremben.
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel és
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 12. Juni 2022
• Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 16. Juni – Sonntag, 19. Juni
Besuch einer Erwachsenen- und
Jugenddelegation aus Bad Wimpfen
• Donnerstag, 16. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Zu Gast: Die Jugend- und
Erwachsenendelegation aus Bad Wimpfen
• Donnerstag, 16. Juni, 18 Uhr
Jugendgruppe im Gemeindehaus
Zu Gast: Die Jugendlichen aus Bad Wimpfen
• Samstag, 18. Juni, 18 Uhr
Begegnung mit den Gästen aus Bad Wimpfen
im Gemeindehaus
• Sonntag, 19. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
- Eröffnungsgottesdienst der „Kibiwo“
(Kinderbibelwoche)
- Zu Gast: Die Jugend- und
Erwachsenendelegation aus Bad Wimpfen
• Donnerstag, 23. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 26. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 30. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 3. Juli, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Der Pfingstchristophoros ist zu erreichen unter:
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf
/2022-punkosd-pfingsten.pdf

