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 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 13. 
vasárnapon 8 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű tanévnyitó 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 ifi a nagyteremben. 19 órakor „A Notre 
Dame-i toronyőr (1923)” címmel az Orgona 
határok nélkül sorozat koncertje 
templomunkban, a némafilmre orgonán 
improvizál Kovács Róbert. 

 Augusztus 31-én, kedden 18 órakor 
gyülekezeti fórum a templomfelújításról a 
templomban, várjuk mindazokat, akiket érdekel a 
templomfelújítás ügye. 

 Szeptember 2-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 18 
órakor ifi az ifiteremben. 

 Szeptember 3-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis, német beszélgetőkör 
a lelkészi hivatalban. 

Szeptemberben újra konfirmációs csoportok 
indulnak gyülekezetünkben. 

Tájékoztató a magyar csoportokba jelentkező 
fiataloknak és szüleiknek: szeptember 10-én, 

pénteken 17 órakor. Az órák tervezett 
időpontja: péntek, 16.15 és 17 óra. 

Jelentkezés a német csoportba: szeptember 
elejéig. Tájékoztató: szeptember 9-én, 

csütörtökön, 15.45-kor. Az órák tervezett 
időpontja: csütörtök, 15.45. 

Várjuk a 7. osztályos vagy nagyobb fiatalok és 
családjuk érdeklődését és jelentkezését! 
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Vasárnap: 

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

csatlakozó úrvacsorával. 

9 órakor gyerek-istentisztelet 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 1. csütörtökén úrvacsorás). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
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). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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 

XIII. évf. 35. szám.  Szerkesztette: dr. Tóth Károly. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 

 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

Jézus Krisztus mondja: 
„Valahányszor megtettétek ezeket akár csak 
eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, 

velem tettétek meg.” (Mt 25,40) 

Hírlevél 
2021. augusztus 29.  

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap 

Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról 
városra és faluról falura haladva mindenütt 
tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, 
kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így 
felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros 
kapun, mert mondom nektek, hogy sokan 
akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 
Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az 
ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az 
ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! 
De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan 
valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: 
Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon 
tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek: Nem 
tudom, honnan valók vagytok, távozzatok 
tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Ott lesz 
majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok 
Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat 
mind az Isten országában, és hogy ti magatok 
ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek 
napkeletről és napnyugatról, északról és 
délről, és asztalhoz telepednek az Isten 
országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők 
lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. 

(Lk 13,22–30) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Mi közöm van Jézushoz? Csak annyi, hogy 
tanultam róla? Nem elég Jézust ismerni, vele 
köszönőviszonyban lenni. Ennek a bibliai 
történetnek a szereplői ott éltek, ahol Jézus járt 
és tanított, de mindennek nem látszott rajtuk 
semmi nyoma. Ennek ellenére Jézus ma is útra 
kel, hozzánk is, hogy a távolságtartásunk 
megszűnjön, és elvi vélemény helyett közösségre 
jussunk vele. dr. Tóth Károly 

Megkereszteltük  
 Heil Dániel kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Ravasz Péter és Bíró Diána, valamint  

 Szendefi-Valter Dániel és Hirschler 
Karolina testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük  
 Molnár Lajos 86 évet élt testvérünket, 

 Nagy Marianna Lujza 63 évet élt testvérün-
ket, 

 Balogh Attila 82 évet élt testvérünket és 

 Balogh Attiláné született Cservik Terézia 
76 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Fiedler Nándor testvérünk 76 éves korában. 

Temetése augusztus 30-án, hétfőn 11 órakor 
lesz temetőnkben. 

Szeptember elején terveink szerint újraindulnak 
a hétközi alkalmak, csoportok. Szeretettel hívunk 

mindenkit, kapcsolódjanak be ezekbe! 
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 Szeptember 5-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 14. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

 Szeptember 7-én, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a kisteremben. 

 Szeptember 8-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

 Szeptember 9-én, csütörtökön 15.45-kor a 
német nyelvű konfirmációi oktatás első 
alkalma a lelkészi hivatalban. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Szeptember 10-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 17 órakor 
tájékoztató a magyar nyelvű konfirmációi 
oktatásról a nagyteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

 Szeptember 11-én, szombaton 8 és 12 óra 
között jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. 
Délelőtt a Fifi-kör alkalma. 

 Szeptember 12-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 15. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 
órakor tanévnyitó gyerek-istentisztelet a nagy-
teremben – mocorgó foglalkozással és teaházzal. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – személyes áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 
órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 29. August 2021 

• Sonntag, 29. August, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Beginn des Schul- und 
Arbeitsjahres mit Reimpredigt 
mit Pfr. Holger Manke und mehreren Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der 
Gemeinde. 

• Sonntag, 29. August, 16 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Donnerstag, 2. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Freitag, 3. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 5. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. September, 15.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

Konfirmation 2021/22 
Die Jugendlichen, die sich in unserer Gemeinde 

auf die Konfirmation 2022 vorbereiten möchten, 
können dies in ungarischer oder in deutscher 

Sprache tun. Wer den deutschen Konfirmanden-
unterricht erwägt, muss aber keine Angst wegen 

der Sprachkenntnisse haben. 
Am Donnerstag, 9. September findet um 15.45 Uhr 
ein erstes Treffen für die künftigen Konfirmanden 

und deren Eltern statt. 
Interessierte mögen sich jedoch schon vorab bei 

Pfr. Holger Manke (homanke@gmail.com) melden. 
Herzliche Einladung hierzu! 

• Donnerstag, 9. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 10. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindesaal 

mailto:homanke@gmail.com

