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• Ma, az aratási hálaadás 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 templomban. Délelőtt 
könyvvásár és lehetőség egyházfenntartói 
járulék befizetésére a templom előterében. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szombaton 10 és 16 óra között országos 
evangelizáció Budapesten, a Deák téri 
templomban „Aki énhozzám jön, azt én nem 
küldöm el” címmel. 

 
 

Október 2-án, vasárnap aratási hálaadó 
istentiszteleteket tartunk, kérjük, akiknek van 

rá lehetőségük, hozzanak zöldségeket és 
gyümölcsöket az oltár feldíszítéséhez. 
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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. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a kisteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a kisteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 
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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. 38. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Mindenki várakozva néz rád, és te idejében 
adsz nekik eledelt.” (Zsolt 145,15) 

Hírlevél 
 

2022. október 2.  
Aratási hálaadás 

Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi 

sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, 

mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. 

(1Tim 4, 4–5) 
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Olyan könnyen bélyegzünk sok mindent 

jónak vagy rossznak. A teremtéstörténet 

szerint mindenben benne az isteni 

szándék, hogy jó legyen. Hogyan lehet 

visszatérni ehhez a szándékhoz? Mi teheti 

jóvá a rosszat? A világtól, anyagi javaktól 

való tartózkodás, azok megvetése? Sokkal 

inkább a teremtő Isten munkájának 

észrevétele a teremtmények mögött, a 

könyörgő és hálaadó imádság, valamint 

Isten igéje. Mindezek megszentelnek, azaz 

Istenhez méltóvá tesznek, helyükre 

emelnek károsnak tűnő jelenségeket, 

teljesíthetetlen kihívásokat és nehéz 

időszakokat egyaránt. Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
   Budai Emília kistestvérünket.  

Megáldottuk  
   Csapó Bence és Bogenfürst Boglárka 

testvérünk házasságkötését.  

Eltemettük  
   Szabó Ferenc Dénes 81 évet élt testvérün-

ket.  
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Október 1-jétől népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 

vonatkozó kérdésre nem lesz kötelező 
válaszolni. Fontos, hogy éljünk ezzel a 

lehetőséggel, egyházunk kéri, hogy valljuk meg 
evangélikusságunkat. 

Ezzel kapcsolatban a templom bejárataitól 
szórólap vihető el, kérjük, adják tovább 

evangélikus ismerőseiknek! 

 
 

  

A lelkészi hivatal és a pénztár az 
energiaárak emelkedése miatt 
péntekenként nem tart nyitva, 

csak hétfőtől csütörtökig, délelőttönként. 
  

 

Október 22-én, szombaton 9 és 16 óra között 
egyházmegyei családi napot tartanak az 
Eötvös gimnáziumban „Békességet hagyok 
nektek, az én békességemet adom nektek” 
címmel. Várjuk a jelentkezéseket a lelkészi 

hivatalban október 17-éig.  
  

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   

• Október 9-én, a Szentháromság ünnepe utáni 
17. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban.9 
órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással és csatlakozó teaházzal. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – személyes igei áldással és 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson.  

• Október 10-én, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a 
klubszobában. 

• Október 12-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a gyülekezeti házban. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Október 13-án, csütörtökön 15.45-kor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.  
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Október 14-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a klubszobában. 
16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 
konfirmációi órák a kisteremben. 

• Október 16-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 18. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffe a kisteremben. 
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
– mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban.   
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ab 2. Oktober 2022 

• Sonntag, 2. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Vorstellung der neuen 
deutschen Konfirmandengruppe 
mit Pfr. Holger Manke, den deutschen 
Konfirmanden und mehreren jugendlichen 
Mitwirkenden. Es musizieren: Boróka Varga, 
Gabica Varga und Richard von Fuchs. 

• Donnerstag, 6. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 6. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt im Gemeindehaus 

• Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 9. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 

Deutsche Konfirmanden 2022/23 
Dieses Jahr bereiten sich zwanzig Jugendliche 

auf die Konfirmation in deutscher Sprache vor: 
Boróka Aranyos, Lotti Balog, Alina Berényi, 

Benedek Czigány, Csenge Honti, Dávid Jakab, 
Sára Kercsik, Marcell Mágel, Zsombor Nagy, 

Hanna Nemes, Ágoston Németh, 
Barnabás Orbán, Liliána Pongrácz, 

Ferenc Rákóczi, Csenge Rév, Olivér Rév, 
Máté Sáli, Júlia Schuller, Luca Szalai, Lilla Vajda. 

Sie werden im deutschen Gottesdienst 
am 2. Oktober 2022 um 9 Uhr vorgestellt. 
Gottes Segen und sein Geleit begleite sie – 

gemeinsam mit ihren Familien – auf dem Weg 
zur Konfirmation! 

 


