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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, a vízkereszt ünnepe utáni első 
vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
személyes áldással és csatlakozóan úrvacsorá-
val. 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. 

 Kedden 17 órakor presbiteri ülés a 
kisteremben. 

 Szerdán 10 órakor baba-mama kör az ifite-
remben. 17 órakor énekkari próba a klubszobá-
ban. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.  

 Csütörtökön 16 órakor német nyelvű 

konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 
19 órakor női imaóra a klubszobában.  

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 
16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 

konfirmációi órák a kisteremben. 

 Szombaton 9 órakor Fifi az ifiteremben.  
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi száma 
600 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó téli száma 

450 Ft-os áron. 
 

 
 

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. 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
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). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
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). 

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk 
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. 2. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)  
 

VVÍÍZZKKEERREESSZZTT  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  EELLSSŐŐ  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   jj aa nn uu áá rr   11 22 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy 

eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

megkeresztelte őt János a Jordánban. És 

amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a 

menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy 

galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: 

Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm. (Mk 1,9–11) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Mit látnak az emberek, akik Jézusra néznek? 

A csodáival mindenkit lenyűgöző mestert? 

Az elesettek, lenézett emberek felé forduló 

idealistát? Az emberi gonoszságnak 

végtelenül kitett szelíd de meggyötört 

embert? A tanítványai körében biztonságo-

san mozgó, és szavaival sokakat provokáló 

tanítót? 

Mit lát Isten, amikor rá tekint? „Te vagy az 

én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” 

És mit látunk mi, ha Jézusra nézünk? Emberi 

vonásai tűnnek fel, vagy éppen csodái? A 

szenvedésében látjuk-e a magunk sorsát, és a 

magunk cselekedeteit? Szelídségében látjuk-

e az értünk való elkötelezettségét? Látjuk-e 

életünk megváltóját? Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
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Eltemettük 
 Mastalír Ernő 77 évet élt testvérünket, 

 Zergényi Győző 86 évet élt testvérünket és 

 Susanna Kunesch született Puhr Zsuzsanna 

90 évet élt testvérünket Sindolsheimben.  

Elhunyt 
 Gulyás Józsefné született Pfeiffer Hedvig 

testvérünk 90 éves korában. 
Temetése január 13-án, hétfőn 14 órakor lesz 

temetőnkben. 

Köszöntjük 
 a jubileumi születésnapjukat januárban 

ünneplőket. 

ÖÖkkuummeenniikkuuss  iimmaahhéétt  
„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak 

irántunk…” (ApCsel 28,2) 

 
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 

 

– 3 – 

IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 Január 19-én, 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. 
 Január 20-án, hétfőn 15 órakor bibliaóra a 
szeretetotthonban. 

 Január 22-én, szerdán 16.30-kor Kindergrup-
pe a kisteremben. 

 

Január 22-én, szerdán 18 órakor A magyar kultúra 
napja alkalmából Dr. Fabiny Tamás evangélikus 

elnök-püspök és Gryllus Dániel Kossuth-díjas zenész 
előadásában Weöres Sándor-est lesz a Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi Kar Erzsébet utcai 

épületében, az első emeleti nagyelőadóban. 
 

 Január 23-án, csütörtökön 16 órakor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 17 
órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  
 Január 24-én, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis 
a lelkészi hivatalban. 16.15-kor és 17 órakor 
magyar nyelvű konfirmációi órák a kisterem-
ben. 18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 
 Január 25-én, szombaton 16 órakor 
ökumenikus dicsőítés az evangélikus 
templomban. 
 Január 26-án, a vízkereszt ünnepe utáni 
harmadik 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. 
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 12. Januar 2020 

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

• Donnerstag, 16. Januar, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt 
mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner 

• Donnerstag, 16. Januar, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• 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 


