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Ünnepi istentiszteleteink
december 24-én, szenteste (pénteken)
16 óra ökumenikus istentisztelet Balfon
17 óra német istentisztelet
18 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával
december 25-én, karácsony 1. napján
(szombaton)
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
9 óra német úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson
december 26-án, karácsony 2. napján (vasárnap)
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
9 óra német istentisztelet
10 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával
december 31-én, óév este (pénteken)
16 óra német úrvacsorás istentisztelet
17óra magyar úrvacsorás istentisztelet
január 1-jén, újév napján (szombaton)
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
9 óra német istentisztelet
10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
január 2-án, az újév utáni vasárnapon
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
9 óra német istentisztelet
9 óra gyerek-istentisztelet a nagyteremben
10 óra magyar istentisztelet személyes áldással
és csatlakozó úrvacsorával
15 óra istentisztelet Balfon
16 óra úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában
január 6-án, vízkereszt ünnepén (csütörtökön)
17 óra német istentisztelet a nagyteremben
18 óra magyar istentisztelet a nagyteremben
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Istentiszteleteink
Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet,
9 órakor német nyelvű, istentisztelet,
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással
10 órakor magyar istentisztelet,
csatlakozó úrvacsorával.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
Szerdán:
18 órakor bibliaóra kisteremben.
Csütörtökön:
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a péntekivel).
Pénteken:
15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban,
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a csütörtökivel).

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
XIII. évf. 52. szám. Szerkesztette: Kóczán Krisztián
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14)

Hírlevél
2021. december 25.
karácsony
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég
alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az
Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek,
mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az
egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A
jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg
az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt
mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
(Lk 2,8–14)

Ébresztő gondolatok
A pásztorokat váratlanul érte az örömhír, és
meg is ijedtek, mikor elérte őket. Mi már
sok-sok karácsonyon hallhattuk újra és újra
Jézus születésének történetét, lehet, hogy nem
lep meg minket az üzenet. Figyeljünk azért
arra,
nehogy
jelentéktelenné
váljék
számunkra, mert örömüzenete évszázadokon
átível és személyesen nekünk is szól. Értünk
született az Üdvözítő, életünk így őt dicsérje!
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Jakab Gergő kistestvérünket.

Elhunyt
 Marton
Jánosné
született
Major
Zsuzsanna testvérünk 88 éves korában.
Temetése
december
29-én,
szerdán
10.30-kor lesz a Szent Mihály-temetőben.
 Pozsgai József testvérünk 78 éves korában.
Temetése december 30-án, csütörtökön 13
órakor lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
Egyházközségünk presbitériuma nevében
mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánunk!
Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató
850 Ft-os áron.
Templomunk egyik Bünker köz felöli ablakát
az idén karácsonykor is különleges kép díszíti
az Eötvös Gimnázium tanárainak
és diákjainak köszönhetően.
Megjelent gyülekezeti újságunk,
a Christophoros karácsonyi száma,
elvihető istentiszteleteinkről,
letölthető gyülekezetünk honlapjáról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/202
1-karacsony-weihnachten.pdf
Kérjük mindenkitől az orrot és szájat elfedő
maszk viselését az istentiszteleteken, a hétközi
alkalmakon, a temetések alkalmával pedig a
temetőkápolnában, továbbá, hogy a templomban
csak minden második padba üljenek.
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További gyülekezeti alkalmaink
 Január 4-én, kedden 17 órakor presbitéri-

umi ülés a nagyteremben.
 Január 5-én, szerdán 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
 Január
6-án,
vízkereszt
ünnepén,
csütörtökön 18 órakor ifi a kisteremben. 19
órakor női imaóra a klubszobában.
 Január 7-én, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban.
 Január 9-én, a vízkereszt utáni 1.
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor német
nyelvű
úrvacsorás
istentisztelet
a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10
órakor
„Tízórai”
–
lelki
táplálék
mindannyiunknak címmel magyar nyelvű
úrvacsorás, új zenés istentisztelet a templomban. Délelőtt könyvvásár a templom
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16
órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
Kapható az Evangélikus Élet mai száma
600 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó
téli száma 400 Ft-os áron.
Gyülekezetünkben lehetőség van
csökkentett gluténtartalmú ostyával való
úrvacsoravételre a lisztérzékenyek számára,
minden úrvacsoraosztás alkalmával. Kérjük,
aki ezzel a lehetőséggel élni kíván, az
úrvacsoravétel során, a szentséget
kiszolgáltató lelkésznek jelezze ezt szóban, ő
ezután az oltáron lévő, légmentesen lezárt
dobozból ad ostyát. Ezek a különleges ostyák
búzakeményítőből készülnek, gluténtartalmuk
kevesebb, mint 20 mg/kg.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 24. Dezember 2021
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden
unserer Gemeinde ein gesegnetes Weihnachtsfest!
• Heiligabend 24. Dezember, 17 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke und
mehreren Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aus der Gemeinde.
Musikalisch wirken u.a. mit: Luca Horváth,
Borbála Kovács, Richard von Fuchs,
Zsombor Körmendy
• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
Musikalisch wirkt mit: Gabica Varga
• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Musikalisch wirkt mit: Boróka Varga
• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen.
Johannes 6,37 (Jahreslosung 2021)
• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr.in Eszter Manke-Lackner
• Sonntag, 2. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 6. Januar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
• Donnerstag, 6. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 6. Januar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
• Sonntag, 9. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter

