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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, pünkösdvasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor német
nyelvű konfirmációi, úrvacsorás istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel.
10.30-kor magyar nyelvű konfirmációi,
úrvacsorás istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel. 15 órakor úrvacsorás
istentisztelet Balfon. 16.15-kor úrvacsorás
istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• Pünkösdhétfőn 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – csatlakozó
úrvacsorával. 17 órakor a Sopron Gospel
belépőjegyes koncertje a templomban.
• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 15.15-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban.
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
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).

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

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az
én lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (Zak 4,6)

Hírlevél
2022. június 5.
pünkösd
Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes
bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá
tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi
apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter
így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek
meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más
szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket:
Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult
nemzedéktől! Akik pedig hallgattak a szavára,
megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
(ApCsel 2,36–41)

Ébresztő gondolatok
A pünkösdi történet lenyűgöző: egy kicsi,
bizonytalan csapatból hatalmas, lelkes közösség
születik. Lehetséges ez ma is? Igen, mert
pünkösd lényegét nem a szél és nem a
lángnyelvek jelentik. Hanem az, hogy megszólal
Isten igéje a megfeszített Jézusról, aki mégis Úr.
Az, hogy ez az ige szíven talál embereket. Az,
hogy kérdések születnek. És az, hogy válaszok is
adatnak
ígéretről,
Istenhez
tartozásról,
megtérésről, keresztségről, bűnbocsánatról és
közösségről.
dr. Tóth Károly
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Megkereszteltük
 Domnánics-Bruckner Pál,
 Kocsis Liza,
 Togay Ella Sophia,
 Togay Mona Rose és
 Sallai Illés kistestvérünket.

Eltemettük
 Nagy Józsefné született Ágoston Lenke
89 évet élt testvérünket és
 Nagy Tibor 60 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Haasz Gyula testvérünk 74 éves korában.
Temetése június 10-én, pénteken 11:30-kor
lesz temetőnkben.
 Dr. Reisch Zsófia testvérünk 79 éves
korában. Temetése június 11-én, szombaton
11 órakor lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
Gyülekezetünk negyvenhat fiatal tagjának
konfirmációját június 5-én, pünkösdvasárnap
tartjuk: német nyelven 9 órakor,
magyar nyelven 10.30-kor.
Múzeumunk újra rendszeres nyitva tartással
várja a látogatókat: hétfőn és szerdán 8 és 12,
majd 13 és 15 óra között, szombaton és
vasárnap 9.30-tól 17 óráig.
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Idejében hirdetjük
• Június 12-én, Szentháromság ünnepén
8 órakor magyar nyelvű, 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,
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.
• Június 16-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi
a nagyteremben. 16-a csütörtöktől 19-e
vasárnapig németországi testvérgyülekezetünkből, Bad Wimpfenből lesz vendégünk egy
csoport.
• Június 17-én, pénteken 19 órakor Szotyori
Nagy Gábor orgonaművész koncertje a
templomban J. S. Bach és César Franck
műveiből.
• 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
kórushangverseny a templomban. 15 órakor
úrvacsorás istentisztelet Balfon.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 5. Juni 2022
• Pfingstsonntag, 5. Juni, 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Konfirmation
der deutschen Konfirmanden
mit Pfr. Holger Manke
• Pfingstmontag, 6. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 8. Juni, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 9. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 10. Juni, 15.15 Uhr (!)
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• Freitag, 10. Juni, 17 Uhr
Gartenfeier der Jugendgruppe
auf dem Koronázó-domb
(Bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus)
• Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst 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
• Sonntag, 19. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
- Eröffnungsgottesdienst der „Kibiwo“
(Kinderbibelwoche)
- Zu Gast: Die Jugend- und
Erwachsenendelegation aus Bad Wimpfen

