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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, a húsvét utáni 6. (Exaudi) vasárnapon

8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – csatlakozóan világháborús
megemlékezés a templom előterében.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – konfirmációi jubileummal és
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.
• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben.
19 órakor női imaóra a klubszobában.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban.
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
Múzeumunk mostantól 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.
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebookoldalait. Magyar és német nyelven is
folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk
életéről: sopron.lutheran.hu
facebook.com/evsopron
facebook.com/evang.gemeinde.sopron

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. 21. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajnalka
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Jézus Krisztus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Jn 12,32)

Hírlevél
2022. május 29.
húsvét után 6. (Exaudi) vasárnap
Én most elmegyek azon az úton, amelyen
minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes
szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen
szó sem veszett el azokból az ígéretekből,
amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR!
Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el
abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett
rajtatok mindaz az ígéret, amelyet Istenetek, az
ÚR tett nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok
az ÚR minden fenyegetését is, amíg ki nem
pusztít benneteket erről a jó földről, amelyet
nektek adott Istenetek, az ÚR. Ha megszegitek
Isteneteknek, az ÚRnak szövetségét, amelyet ő
rendelt nektek, ha elmentek, és más isteneket
tiszteltek, és azokat imádjátok, akkor föllángol
majd ellenetek az ÚR haragja, és hamarosan
kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek
adott.
(Józs 23,14–16)

Ébresztő gondolatok
Isten ígéretei beteljesedtek – ennek a meglátásra
hívta népét Józsué, és erre hív minket is. Ez azt
jelenti, hogy amit ő megígér, az megbízható, abba
bele lehet kapaszkodni. Így gondolhatunk vissza
akár a saját konfirmációnkra is, hogy amit akkor
kijelentett, arra számíthattunk az elmúlt
években. És így van ez most is: A jelenlegi
helyzetünkből is Isten szava vezet tovább. Az
vezet ki abból, amibe beleragadtam. Az ad
távlatot, reménységet.
dr. Tóth Károly
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Idejében hirdetjük

Megkereszteltük

• Június 5-én, pünkösdvasárnap 8 órakor

 Simon Nóra,
 Szalai Roland Benjamin és
 Keszeg Barnabás kistestvérünket, valamint
 Dr. Czinege Szilvia és
 Madarász Tamás Levente testvérünket.

Megáldottuk
 Sári Bence és Borsodi
testvérünk házasságkötését.

Zsuzsanna

Elhunyt
 Nagy Józsefné született Ágoston Lenke
testvérünk 89 éves korában és
 Nagy Tibor testvérünk 60 éves korában.
Temetésük május 31-én, kedden 13 órakor
lesz a Szent Mihály-temetőben.
 Haasz Gyula testvérünk 74 éves korában.
Temetése június 10-én, pénteken 11:30-kor
lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
Május 29-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő
istentisztelet keretében konfirmációi
jubileumot tartunk, hívjuk az 1960, 1961,
1962, 1970, 1971, 1972, 1995, 1996 és 1997
években konfirmáltakat. is. A jubilánsok
névsorát a templom előterében
kifüggesztettük, kérjük ismerőseiket,
segítsenek értesítésükben.
Gyülekezetünk negyvenhat fiatal tagjának
konfirmációját június 5-én, pünkösdvasárnap
tartjuk: német nyelven 9 órakor,
magyar nyelven 10.30-kor.

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.
• Június 6-án, 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.
• Június 8-án, szerdán 16.30-kor Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
• Június 9-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.
• Június 10-én, pénteken 15 órakor
barkácskör
a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis
a
lelkészi
hivatalban. 18 órakor ifi az ifiteremben.
• Június 12-én, Szentháromság ünnepén
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű
istentisztelet
a
templomban.
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindanynyiunknak 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 hálát
adnak az újkéri imaház felújításáért, a
résztvevőktől előzetes jelzést kér az újkéri
gyülekezet. 16 órakor úrvacsorás istentisztelet
a kórházkápolnában
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 29. Mai 2022
• Sonntag, 29. Mai, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke.
Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird
Pál Domnánics-Bruckner getauft.
• Donnerstag, 2. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 2. Juni, 17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht in der Kirche
• Donnerstag, 2. Juni, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• 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, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• Freitag, 10. Juni, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 16. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 16. Juni – Sonntag, 19. Juni
Besuch einer Erwachsenen- und
Jugenddelegation aus Bad Wimpfen
• Sonntag, 19. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

