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Gyülekezeti alkalmaink a héten
 Ma, hetvened vasárnapon 8 órakor magyar,

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben – csatlakozóan teaházzal. 10 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban – házaspárok
megáldásával és csatlakozóan úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.

 Hétfőn 15 órakor bibliaóra a szeretetotthon-

ban. 20 órakor nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a
klubszobában.

 Szerdán 16 órakor „Forgatag” – játékos foglal-

kozás leendő elsősöknek a Hunyadi iskolában.
16.30-kor Kindergruppe a kisteremben. 17 órakor
énekkari próba a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 20 órakor „A házasság hete”
programsorozat keretében táncház a nagyteremben.

 Csütörtökön 16 órakor német nyelvű konfir-
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Istentiszteleteink
Vasárnap:

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben (párhuzamosan mocorgó alkalom a legkisebbeknek).
15 órakor istentisztelet Balfon.
15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban.
16 órakor a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson istentisztelet.

Csütörtökön:

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap 1. csütörtökön úrvacsorával).

Minden héten
Hétfőn:

15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban.

Szerdán:

17 órakor énekkari próba a klubszobában.
18 órakor bibliaóra a kisteremben.

Csütörtökön:

mációi óra a kisteremben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi/Jugendgruppe
az ifiteremben.

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

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban.

15 órakor barkácskör-Bastelkreis a társalgóban,
18 órakor ifi − Jugendgruppe az ifiteremben,
(heti váltásban a csütörtökivel).

15.30-kor Glaubensgesprächskreis a klub-szobában. 16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.

 Szombaton 9.30-kor Fifi az ifiteremben.

15 órakor farsang a nagyteremben. 20 órakor kimenő (női beszélgetőkör) az ifiteremben.

FARSANGI DÉLUTÁN
A részvételi szándékot a kijáratok melletti íveken
kérjük jelezni. Azok jelentkezését is várjuk, akik
szívesen hoznak fánkot (a vállalt mennyiség
megjelölésével). Köszönettel fogadunk tárgyi
felajánlásokat a tombolához!

Pénteken:

Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h,
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002 (fax -003)
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék
átutalással (akár rendszeres átutalási megbízással) is
fizethető: OTP 11737083-20006895
XII. évf. 6. szám. Szerkesztette: Dr. Koszorú Gábor
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 9,18c)
HETVENED VASÁRNAP

2020. f e b r u á r 9 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami meg
van írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk
Istenünkhöz, az ÚRhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az ÚRnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Bizony igazságos volt az ÚR, a mi Istenünk,
bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő
szavára.
Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet
Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél
magadnak, amely ma is híres: vétkeztünk, bűnbe
estünk! Urunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől
és a szent hegyedtől! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet
mindazok, akik körülöttünk élnek. Hallgasd meg
mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre,
önmagadért, ó, URunk! Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd
meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet terólad neveztek el! Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban
bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk,
és cselekedj, ne késlekedj! – önmagadért, Istenem,
hiszen rólad nevezték el városodat és népedet!
(Dán 9,13–19)
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ÉBRESZTŐ GONDOLATOK

Idejében hirdetjük

Mi az, ami számít? Sokan válaszolnak erre
így: Én. Az én igazam, az én tetteim. Érdekes
ebben az igében, hogyan váltakozik az én és a
mi: Kudarc után nem a másik felelőssége és a
magam mentegetése számít, mert a sorsunk
és a bűnbánatunk összefonódik. De mi az,
amibe bele lehet kapaszkodni? Isten nevébe.
Isten neve rajtunk, azaz az egyetlen reményünk az, hogy Isten akarta, akarja, hogy
hozzá tartozzunk. Ez az, amire hivatkozhatunk, ami meg tud tartani bennünket.
Tóth Károly

 Február 16-án, hatvanad vasárnapon 8 és

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen

Köztemetéssel búcsúztattuk

kör az ifiteremben. 17 órakor énekkari próba a
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.

 Nyikos Ernő 62 évet élt testvérünket és
 Karakas Lajos Sándor 71 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Lőrincz Lajos testvérünk 95 éves korában.
Temetéséről a család később intézkedik.

Köszöntjük
 a jubileumi születésnapjukat februárban ünneplőket.

Egyéb hirdetések
Gyülekezetünk önállóan dolgozni tudó, lehetőleg
jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres
gondnoki, karbantartói munkára, belvárosi
épületeink és temetőnk gondozására, teljes
állásban, vagy akár részfeladatok elvégzésére.
Érdeklődni és jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet!

10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű úrvacsorás
istentisztelet
a
templomban.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.

 Február 17-én, hétfőn 15 órakor bibliaóra a

szeretetotthonban. 18 órakor filmklub a kisteremben.

 Február 18-án, kedden 17 órakor a Virágos
Sopronért Egyesület rendezvénye a nagyteremben, előadást tart dr. Farkas Ciprián polgármester.

 Február 19-én, szerdán 10 órakor baba-mama
 Február 20-án, csütörtökön 16 órakor német

nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
19 órakor női imaóra a klubszobában.

 Február 21-én, pénteken 15 órakor barkácskör

a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.

 Február

23-án,
ötvened
vasárnapon
8 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozóan úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.

Ismét jótékonysági ruhavásár lesz
2020. március 14-én 8 – 13 óráig
A vásárhoz köszönettel fogadunk tiszta, jó állapotban
levő ruhaneműket hétköznapokon 8 és 12 óra között a
gyülekezeti házunk recepciójánál.

ab 9. Februar 2020
• Sonntag, 9. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 12. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Freitag, 14. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• Sonntag, 16. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus
• Donnerstag, 20. Januar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 20. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 21. Januar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 23. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 26. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 27. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Freitag, 28. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt

