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• Ma, hetvened vasárnapon 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 a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi a nagyteremben. 

• Pénteken 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 

• Szombaton 9.30-kor Fifi-kör (fiatal ifi) a 
klubszobában. 
 

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

nyitva, csak hétfőtől csütörtökig, 
délelőttönként. 

 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató és A fény 
felé című áhítatoskönyv megvásárolható a 

pénztárban. 
 

Február 12-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentiszteletkeretében, a Házasság hete 
programsorozat részeként megáldjuk a 
házaspárokat. Szeretettel hívunk minden 
házaspárt, aki megerősítő áldást szeretne 

kérni kapcsolatukra! 
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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 2. vasárnapján a kórházkápolnában, 

a hónap 1. és 3. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

(Ezen a két utóbbi helyszínen az időpontok 
februárra és márciusra megváltoztak!) 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  

(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a klubszobában. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 
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Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XV. évf. 6. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter 

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

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy 
irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” 

(Dán 9,18) 

Hírlevél 
2023. február 5.  

hetvened vasárnap 
Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki 
korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a 
szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 
egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor 
kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak 
a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: Menjetek el ti 
is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok 
pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és 
délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor 
pedig délután öt óra tájban is kiment, talált újabb 
embereket, akik ott álldogáltak, és megkérdezte 
tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig 
így válaszoltak: Mert senki sem fogadott fel 
bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a 
szőlőmbe! Miután pedig beesteledett, ezt mondta a 
sző-lő gazdája a munkások vezetőjének: Hívd ide a 
munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon 
kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra 
tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. 
Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet 
kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor 
átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt 
mondták: Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, 
és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap 
terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig 
egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok veled 
igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél 
meg velem? Vedd, ami a tied, és menj! Én pedig az 
utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát 
nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy 
azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így 
lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. 

(Mt 20,1–16) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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A példázatbeli gazda különböző időpontokban 
különböző munkásokat hívott a szőlőjébe 
dolgozni. Így kérdez meg minket is Isten: 
„Eljönnél-e velem, ha én hívlak és nem más?" 
Megmentő szeretete mindannyiunknak szól, 
bármelyik órájában is vagyunk az életünknek. 

Őri Katalin 

Megkereszteltük  

 Vesztergom Dániel és 

 Papp Vendel Zalán kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Budai Gyuláné született Barabás Éva 

testvérünk 88 éves korában.  

Temetése február 7-én, kedden 13 órakor 

lesz temetőnkben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést  

csak a szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 

 

Februárban és márciusban a korábbi években 
megszokottól eltérő rendben tartjuk a 

vasárnap délutáni istentiszteleteket: 
a hónap 1. és 3. vasárnapján 16 órakor 

Fertőszentmiklóson, a hónap 2. vasárnapján 
16 órakor a kórházkápolnában, 

a vasárnaponként 15 órakor kezdődő balfi 
istentisztelet pedig a hónap 

4. vasárnapján lesz úrvacsorás. 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással 
várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
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• Február 12-én, hatvanad 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 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – házaspárok 
megáldásával és csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában.  

• Február 13-án, hétfőn 20 órakor nőslénykör 
(férfi beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Február 15-én, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 16 órakor 
„Hunyadi Forgatag”, ismerkedő foglalkozás a 
leendő első osztályosoknak a Hunyadi isko-
lában. 18 órakor bibliaóra a klubszobában. 
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Február 16-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Február 17-én, pénteken 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

• Február 18-án, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 

• Február 19-én, ötvened vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a 
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 5. Februar 2023 

• Sonntag, 5. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 10. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 17. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Mittwoch, 22. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 


