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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 15. 

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű istentiszte-

let, 9 órakor német nyelvű úrvacsorás 

istentisztelet a templomban, 9 órakor szabadtéri 

gyermek-istentisztelet a gyülekezeti ház előtt, 10 

órakor magyar nyelvű istentisztelet a templom-

ban – magyar konfirmandusok vizsgavideójá-

nak vetítésével és csatlakozóan úrvacsorával. 15 

órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

 Hétfőn a tervezett filmklub alkalom elmarad. 

 Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 

kisteremben. 18 órakor bibliaóra a nagyterem-

ben. 

 Csütörtökön 15.45-kor az új német 

konfirmációi csoport alkalma a klubszobában, 

16 órakor az új magyar konfirmációi csoport 

alkalma a kisteremben. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi-

Jugendgruppe az ifiteremben. 

 Pénteken 15.30-kor Glaubensgesprächskreis 

a klubszobában. 

 
 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a perselypenz.hu 
oldalt is, melyen kártyás fizetéssel lehet 

perselypénzt, adományt és egyházfenntartói 
járulékot is utalni gyülekezetünknek. 

 

 
 

A pünkösdkor elmaradt konfirmációi istentisztelet 
új dátuma: szeptember 27. Aznap 9 órakor a német 
nyelvű csoport konfirmációi istentisztelete, 10.30-

kor a magyar nyelvű csoport konfirmációi 
istentisztelete lesz templomunkban. 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 
(szeptember 27-én rendhagyó időpontban: 10.30-kor!). 
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

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 
Szerdán: 

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

evhirlev@gmail.com címen. 

 Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 
(1Pt 5,7) 
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a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 

Ti azért halljátok meg a magvető példázatát! 

Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának 

igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja 

azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett 

mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki 

hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de 

valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt 

nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, 

azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig 

az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a 

gazdagság csábítása megfojtja az igét, és 

terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, 

aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik 

százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik 

harmincannyit. (Mt 13,18–23) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Nagyon furcsa magvetőről szól a példázat. Egy 
földműves sem bánik ilyen pazarló módon a 
maggal. Mi olyan fontosnak tartjuk az eredményt, 
hogy könnyen lemondunk ügyekről, emberekről: 
nem éri meg a fáradságot. Isten logikája más. Nem 
számolgatja, hogy megéri-e: pazarolja igéjét, 
szeretetét. Meglepő, hogy Jézus ma is, köztünk is 
vetésben van. 
Annak ellenére, hogy a vetés háromnegyede 
elpusztul, a mi Urunk mégsem dolgozik hiába: 
sokszoros a termés. Isten uralmát nem látjuk ebben 
a világban, sikertelennek tűnik a magvetés. Mégis 
van, ahol elindul a titokzatos növekedés, és 
csodálatosan gazdag lesz az áldás. Tóth Károly

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Hirschler Noah kistestvérünket. 

Megáldottuk 
 Hirschler Richárd és Arthofer Adél, 

valamint 

 dr. Keyha Ádám és Mátrai Andrea 

testvérünk házasságkötését  

Eltemettük 
 Tschürtz Nándor 74 évet élt testvérünket és  

 Fekete Vilmosné született Edvy Irma 75 évet 
élt testvérünket. 

 
 

Hetente váltakozó rendben úrvacsorát osztunk egy-
egy istentiszteleten. Az úrvacsoravételhez továbbra 

is csak a kiskelyhes lehetőség megengedett. 
Az orrot és szájat eltakaró maszk használatát 

ajánljuk,  
a kézfertőtlenítést és a legalább másfél méteres 
távolság megtartását továbbra is gyakoroljuk! 

 

 
 

A teremtésünnepi és aratási hálaadó 
istentiszteletekre szívesen fogadunk zöldségeket, 

gyümölcsöket az oltárdíszítéshez a lelkészi 
hivatalban szeptember 29. kedd délelőttig, vagy az 

istentiszteleteken. 
 

 
 
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi száma  
600 Ft-os áron.  

Kapható a Dunántúli Harangszó őszi száma 400 Ft-os áron. 
 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
szeptemberi, tanévkezdő száma. Elvihető a 

kijáratoktól, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

szeptember-september.pdf  
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 Szeptember 27-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 16. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor német 

nyelvű konfirmációi istentisztelet a templom-
ban. 10.30-kor magyar nyelvű konfirmációi 

istentisztelet a templomban. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

 Szeptember 29-én, kedden 18 órakor 
istentisztelet A teremtés ünnepe alkalmából a 
nagyteremben. 

 Szeptember 30-án, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a nagyteremben. 

 Október 1-jén, csütörtökön 15.45-kor német 
konfirmációi óra a klubszobában, 16 órakor 
magyar konfirmációi óra a kisteremben. 17 
órakor úrvacsorás Wochenpredigt a nagyterem-
ben. 

 Október 2-án, pénteken 18 órakor ifi-
Jugendgruppe a nagyteremben. 

 Október 4-én, a Szentháromság ünnepe utáni 
17. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás, aratási hálaadó istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű aratási 

hálaadó istentisztelet a templomban. 10 órakor 
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak 
címmel magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 
órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
 
 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját 
és Facebook-oldalait. 

Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu, 
Facebook-oldalaink címei: facebook.com/evsopron 

és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 20. September 2020 

• Sonntag, 20. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 23. September, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im kleinen Gemeindesaal 

• Donnerstag, 24. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 24. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 24. September, 18 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Freitag, 25. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Gemeindehaus 

• Sonntag, 27. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der deut-
schen Konfirmanden mit Pfr. Holger Manke 
Es konfirmieren in deutscher Sprache: Botond 
Ábrahám, Júlia Bencsik, Lilla Berényi, Gergő Gana, 
Viktória Holpár, Zétény Homoki, Elza Illés, Hanna 
Józsa, Dávid Kohlmann, Réka Körmendy, Milán 
Movik, Antónia Nadzon-Herczegfalvi, Katinka 
Ollé, Barnabás Sáli, Mira Somlai, Máté Szabó, Réka 
Szikszai, Richárd Tschürtz, Gabriella Varga. 
In diesem Gottesdienst begrüßen wir auch die 
neuen deutschen Konfirmanden. 

 

Konfirmanden 2021 

Auf die Konfirmation 2021 bereiten sich in deutscher 
Sprache in unserer Gemeinde vor: Hédi Amrein, Nelli 

Friedrich, Gellért Grieszler, Florian Jakab, Bálint 
Lankovics, Máté Lankovics, Kata Szabó, Vivien Tóth 

und Viktória Wilfing. Wir wünschen Ihnen eine 
gesegnete Vorbereitungszeit auf die Konfirmation! 

 

Septemberausgabe des Christophoros 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros liegt zum 
Mitnehmen aus. Online erreichbar ist sie unter: 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/
2020-szeptember-september.pdf 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf

