
– 5 – 

GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

16. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet, 9 órakor német nyelvű 

konfirmációi istentisztelet a templomban, 

10.30-kor magyar nyelvű konfirmációi 

istentisztelet a templomban, 15 órakor 

istentisztelet Balfon, 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 

• Kedden 18 órakor teremtésünnepi 

istentisztelet a nagyteremben, 

• Szerdán  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 úrvacsorás 

Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor 

női imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. 18 órakor ifi-Jugendgruppe a 

nagyteremben. 

 
 

A járvány miatt a konfirmációi istentiszteleteken 
úrvacsorát csak a frissen konfirmált fiataloknak 
osztunk. A fertőzés kockázatának csökkentése 
érdekében áldozati gyűjtést nem tartunk, de a 

bejáratoknál lévő perselyekben szívesen fogadjuk 
az adományokat. 

 

 
 

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

adományt és egyházfenntartói járulékot is utalni 
gyülekezetünknek. 
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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 

(szeptember 27-én elmarad). 

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. 23. szám.  Szerkesztette: Dr. Garab József 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által 
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) 

 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  1166..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   ss zz ee pp tt ee mm bb ee rr   22 77 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: 

Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a 

barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a 

rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, 

nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. 

Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, 

nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és 

boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. 

Te pedig viszonzásban részesülsz majd az 

igazak feltámadásakor.  (Lk 14, 12–14) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Jézus ezúttal sem életvezetési tanácsot ad, hanem 
Isten akaratát jelenti ki, azt hozza közel az őt 
hallgatókhoz. Nem a vendéglátás szabályaiba 
avat be minket, hanem rávezeti gondolatainkat 
arra, hogy mennyire értéktelen Isten előtt az, 
amit mi logikusnak gondolunk, a viszonosság 
alapú szívesség, és ezzel szemben mennyire 
helyénvaló, ha az ember nem azért tesz jót 
másvalakivel, mert elvár cserébe valamit. Bizony, 
nem ártana ezt nap mint nap a magunk 
emlékezetében is felidézni! Sokszor a „jó tett 
helyébe” elvárjuk a viszonzást, és ha ezt nem is 
remélhetjük, akkor kétszer is meggondoljuk, 
segítsünk-e. Jézus több tanításában is ennek az 
ellenkezőjére vezet rá minket. Gondoljunk arra a 
mondására is: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a 
jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon.” 
 Pelikán András 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Brenner Viktória, 

 Trackl Mihály, 

 Bartha Eszter, 

 Bartha Zsófia és 

 Tóth Lőrinc kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Németh Gyuláné született Seregély Erzsébet 

testvérünk 89 éves korában.  

Temetése szeptember 30-án, szerdán 16 órakor 

lesz temetőnkben. 

 Unger Mihályné született Sebestyén Éva 

testvérünk 86 éves korában.  

Temetése október 2-án, pénteken 14 órakor lesz 

temetőnkben. 

 Csákó Julianna testvérünk 76 éves korában. 

Temetése október 3-án, szombaton 11 órakor lesz 

temetőnkben. 

 Piacsek István testvérünk 88 éves korában. 
Temetése október 3-án, szombaton 14 órakor lesz 

temetőnkben. 

 
 

Istentiszteleteinken továbbra is kérjük a járvány 
miatti védekezést: a kézfertőtlenítő használatát, 

az orrot és szájat elfedő maszk vagy kendő viselését 
és a távolságtartást.  

 

 
 

A teremtésünnepi és aratási hálaadó 
istentiszteletekre szívesen fogadunk zöldségeket, 

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

istentiszteleteken. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• 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. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak 
címmel magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Október 6-án, kedden 17 órakor presbiteri 

ülés a kisteremben. 

• Október 7-én, szerdán 10 órakor baba-mama 

kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
nagyteremben. 

• Október 8-án, csütörtökön 15 órakor 
temetőnk takarítása a Virágos Sopronért 
szervezésében. 15.45-kor német konfirmációi óra 

a klubszobában, 16 órakor magyar konfirmációi 
óra a kisteremben. 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Október 9-én, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 

• Október 11-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 18. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet 

kirándulással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozóan 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a Fertőszentmiklóson. 
 

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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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 27. September 2020 

• Sonntag, 27. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der deutschen 
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. 

• Donnerstag, 1. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 1. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 

mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Sonntag, 4. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 

mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 8. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 8. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

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

