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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

 Ma, a vízkereszt ünnepe utáni második
vasárnapon 8 és 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.
 Hétfőn 15 órakor bibliaóra a szeretetotthonban.
 Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a kisteremben.

Szerdán 18 órakor A magyar kultúra napja alkalmából
Dr. Fabiny Tamás és Gryllus Dániel előadásában
Weöres Sándor-est a Soproni Egyetem Erzsébet utcai
épületében, az első emeleti Béres-teremben.

 Csütörtökön

16
órakor
német
nyelvű
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban.
15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi
hivatalban. 16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű
konfirmációi órák a kisteremben. 18 órakor
ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.

 Szombaton 16 órakor ökumenikus dicsőítés az
evangélikus templomban. 20
(asszonykör) az ifiteremben.

órakor

kimenő

Ökumenikus imahét
Minden alkalom 17 órakor kezdődik.
 január 20., hétfő – református templom:
Dr. Szabó Bertalan OP róm. kat. szerzetespap
 január 21., kedd – református templom:
Pelikán András evangélikus lelkész
 január 22., szerda – Szent Imre-templom:
Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök
 január 23., csütörtök – Szent Margit-templom:
Dr. Vladár Gábor református lelkész
 január 24., péntek – evangélikus templom:
Both Zoltán római katolikus káplán
 január 25., szombat – evangélikus templom:
Stummerné Nagy Ágnes ref. beosztott lelkész

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet
kegyelemre (Jn 1,16)

Vasárnap:

(a hónap 3. vasárnapján beépített úrvacsorával)
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. csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
Hétfőn:

15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban.

Szerdán:

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

Csütörtökön:

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

Pénteken:

15 órakor barkácskör-Bastelkreis a társalgóban,
18 órakor ifi − Jugendgruppe az ifiteremben,
(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 (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. 3. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az
evhirlev@gmail.com címen.
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a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő
pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem,
amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást
kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus
ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy
teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem,
és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti
magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és
jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel
a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már
fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és
begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt
örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van
a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató.
Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért
nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig
az ő munkájukba álltatok be.
(Jn 4,31–38)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Nagyon fontos figyelmeztetés az, hogy „más a
vető és más az arató”, mert az ember sokszor
helyezi saját magát más pozícióba, mint ahol
valójában a helye van. Mindemellett Jézus
szavai elsősorban nem az alázatban mutatják
meg a helyes önértékelést, hanem a cselekvő
ember alázatában. Jézus feladatra, munkára
indít, annak sikere, dicsősége viszont az Atyáé.
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Line Kincső kistestvérünket.

Eltemettük
 Gulyás Józsefné született Pfeiffer Hedvig
90 évet élt testvérünket és
 Dr. Németh Edéné Urbán Ágnes 81 évet
élt testvérünket Zalaegerszegen.

Egyéb hirdetések
Pénztárunk január 21-én és 22-én
(kedden és szerdán) zárva tart.

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

Megújult gyülekezetünk honlapja, ami naprakészen
hirdeti alkalmainkat, meghallgatható és olvasható
számos igehirdetés és más írás, megnézhető több,
a gyülekezetünkről készített tv-felvétel.
Elérhető a sopron.lutheran.hu címen.

Múzeumunk állandó nyitva tartása téli szünetet
tart, novembertől áprilisig előzetes bejelentkezés
alapján tekinthető meg kiállításunk.
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Idejében hirdetjük

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen

 Január 26-án, a vízkereszt ünnepe utáni
harmadik vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyermekistentisztelet 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.

 Január 27-án, hétfőn 15 órakor bibliaóra a
szeretetotthonban.
kisteremben.

18

órakor

filmklub

a

 Január 29-én, szerdán 17 órakor énekkari
próba a klubszobában. 17 órakor beiskolázási
szülő értekezlet a Hunyadi iskolában. 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.

 Január 30-án, csütörtökön 16 órakor német
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.

 Január 31-én, pénteken 15 órakor barkácskör
a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.

 Február 2-án, a vízkereszt ünnepe utáni
utolsó vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék
mindannyiunknak
elnevezésű
úrvacsorás
istentisztelet
a templomban. 15 órakor
úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet a kórházban.

ab 19. Januar 2020

Sonntag, 19. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus
• Mittwoch, 22. Januar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
•

Weöres-Abend mit Dániel Gryllus
und Bischof Dr. Tamás Fabiny
„Szolga csak egy van, az Isten“ – unter diesem
Titel findet am 22. Januar um 18 Uhr im Rahmen
des Tages der Ungarischen Kultur eine Stunde
mit Werken von Sándor Weöres statt.
Gestaltet wird diese vom Musiker Dániel Gryllus
sowie von Dr. Tamás Fabiny, dem leitenden
Bischof der Evang.-Luth. Kirche in Ungarn.
Die Veranstaltung findet statt im Großen Hörsaal
der Soproner Universität in der Erzsébet utca.
• Donnerstag, 23. Januar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 23. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 24. Januar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• Freitag, 24. Januar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 26. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 30. Januar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 30. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 2. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

