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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 9.
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor német
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – személyes igei áldással és
csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerekistentisztelet – kezdés a templomban,
folytatás a nagyteremben. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben.
• Szombaton
17
órakor
kétnyelvű
istentisztelet az Eggenberg-ház udvarán.

Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet
csatlakozó úrvacsorával.
10 órakor gyerek-istentisztelet - kezdés a
templomban, folytatás a nagyteremben
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).

Egyéb hirdetések
Múzeumunk 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
Augusztus 22. és 28. között kerül
megrendezésre idén az Orgona Határok
nélkül sorozat. A zárókoncert helyszíne lesz
templomunk. Közreműködnek: Christiaan van
de Woestijne (orgona), Pálfi Krisztina
(hegedű)
és
Révész
József
(cselló).
Elhangzanak Fletcher, Buxtehude, Marcello és
Rheinberger művei. A belépés díjtalan.

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. 32. szám. Szerkesztette: Deák Adrienn
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak,
és akire sokat bíztak, attól
többet kérnek számon..” (Lk
12,48b)

Hírlevél
2022. augusztus 14.
Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a
szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem
terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely
gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még
több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták
vagytok az ige által, amelyet szóltam
nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szőlővessző nem teremhet
gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn,
úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki
énbennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok
cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem,
kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad;
ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha
megmaradtok
énbennem,
és beszédeim
megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz
az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt
teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
(Jn 15,1–8)
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Ébresztő gondolatok
Sok gyümölcsöt termő életet szeretnénk élni,
de ez nem megy könnyen. Legfőképpen a
körülményekre
hivatkozunk,
azok
akadályoznak minket. Jók lennénk, ha hagynák,
ha nem ártanának nekünk, ha nem
kényszerítenének
minket
mások
más
utakra... De azért, valljuk meg, igazán sok
múlik rajtunk mégis. Nagyon magunk akarjuk
az életünket irányítani, és nem merjük
átengedni Jézus kezébe ezt az irányítást. Pedig
a szőlőtő és a szőlővessző elválaszthatatlan
egymástól, és utóbbi nem is életképes akkor,
ha nem kapja az életet az előbbitől. Hagyjuk,
hogy Ő éltessen minket!
Pelikán András

Megkereszteltük
 Kosztyi János Dániel,
 Bencze Marcell,
 Bencze Emma és
 Milchram Olivér kistestvéreinket.

Megáldottuk
 Lipthay Csaba és Bereczki Katalin,
valamint
 Polgár Judit és Majsa Kornél testvéreink
házasságkötését.

Eltemettük
 Derdák Pálné született Horváth Rozália
89 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Szarvas Ottó Imréné született Lukács
Valéria Szilvia testvérünk 73 éves korában.
Temetése
augusztus
15-én,
hétfőn
14 órakor lesz temetőnkben.
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Idejében hirdetjük

• Augusztus 21-én, a Szentháromság ünnepe
utáni 10. vasárnapon 8 órakor magyar,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 10 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
10 órakor gyerek-istentisztelet – kezdés a
templomban, folytatás a nagyteremben.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
• Augusztus 25-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.
• Augusztus 28-án, a Szentháromság ünnepe
utáni 11. vasárnapon 8 órakor magyar,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
gyerek-istentisztelet
a
nagyteremben.
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel és
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 19 órakor az Orgona határok
nélkül sorozat keretében orgonakoncert a
templomban.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 14. August 2022
• Sonntag, 14. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Gertraud Winter.
• Donnerstag, 18. August, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Samstag, 20. August, 17 Uhr
Zweisprachiger Gottesdienst im Eggenberg-Haus mit Superintendent Dr. Robert
Jonischkeit und Dekanin Beatrix Ihász
• Sonntag, 21. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 25. August, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 28. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 1. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 4. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 8. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 11. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 15. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 18. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

