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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

 Óév napján 16 órakor német, 17 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban.

 Újév napján 8 órakor és 10 órakor magyar
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban.

 Az év első vasárnapján 8 órakor és 10 órakor
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon.

 Vízkereszt ünnepén 18 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban.

 Január

7-én,
csütörtökön
Wochenpredigt a templomban.

17

órakor

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebookoldalait, amelyeken ismét sok lelki tartalmat
osztunk meg. A naprakész információk mellett
igehirdetéseink képi- vagy hanganyagait is
megtalálhatják.
Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu,
Facebook-oldalaink címei:
facebook.com/evsopron
és facebook.com/evang.gemeinde.sopron.
A 2021-es bibliaolvasó Útmutató megvásárolható
istentiszteletek előtt és után a templom
főbejáratánál, hétköznap délelőtt a pénztárban.
Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros
karácsonyi száma. Elvihető templomunk kijárataitól,
letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020karacsony-weihnachten.pdf
Kapható az Evangélikus Élet 600 Ft-os áron,
valamint a Dunántúli Harangszó téli száma, kapható
400 Ft-os áron.

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)
ÚJÉV

Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet.
Balfon 15 órakor istentisztelet.
Fertőszentmiklóson a hónap 2. és 4. vasárnapján
16 órakor istentisztelet.

Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a templomban.

A 2021. év igéje:

„Legyetek irgalmasok,
amint a ti Atyátok is irgalmas!”
(Lk 6,36)

2021. j a n u á r 1 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség h írei

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és
cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez,
aki kősziklára építette a házát. És ömlött a
zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek,
és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt
össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki
pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de
nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez,
aki homokra építette a házát. És ömlött a
zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek,
és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt,
és teljesen elpusztult.
(Mt 7,24−27)

Elérhetőségeink

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK

Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002 (fax -003)
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu

Egy évvel ezelőtt egyikünk sem ilyen évre
számított, mint amilyen 2020 lett. Mi vár
ránk az új évben? Igénk szerint viharok.
Nem biztat minket azzal, hogy nem ér
minket csapás. Viszont azoknak nem kell
pusztulást hozniuk. Min múlik a megmaradásunk? Az alapon. Jézus azt hirdeti meg,
hogy a 2021-es évben lesz mire építenünk.
Szavát, az igét kapjuk tőle, mint biztos
pontot. Ha meghalljuk és ráhagyatkozunk,
akkor nem árthatnak a bajok.
Tóth Károly

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói
járulék átutalással (akár rendszeres átutalási
megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895
XIII. évf. 1. szám Szerkesztette: Dr. Major Tamás
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri
az evhirlev@gmail.com címen.
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Elhunyt
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Idejében hirdetjük

Gőcze
Ernőné
született
Pém
Éva
testvérünk
82
éves
korában.
Temetése január 4-én, hétfőn, 14 órakor lesz
temetőnkben.

 Czöndör Miklósné született Elek Irén
testvérünk
84
éves
korában.
Temetése január 5 -én, kedden 10 órako r
lesz temetőnkb en.
 Nagy János József testvérünk 58 éves korában.
Temetése január 8 -án, pénteken 1 2 ó rakor
lesz temetőnkb en.

 Január 10-én, vízkereszt ünnepe utáni első
vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet a facebookon. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.

 Január

14-én,
csütörtökön
Wochenpredigt a templomban.

17

órakor

 Január 17-én, vízkereszt ünnepe utáni második
vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet a facebookon. 15 órakor
istentisztelet Balfon.

Egyéb hirdetések

Egyéb hirdetések
Gyülekezetünk új pénztárosa
Bálintné Takács Anna.
Németh Szabina mostantól temetői
ügyvivőként folytatja munkáját
gyülekezetünkben.
Isten áldása legyen rajtuk és szolgálatukon!
Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott
elmúlt évi támogatást. Az idei évben is várjuk az
egyházfenntartói járulékot, mely befizethető
személyesen pénztárunkban, internetes átutalással,
vagy perselypenz.hu oldalon kártyás fizetéssel.

A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat
fenn kell tartanunk: Kizárólag a templomi
istentiszteleteinket tarthatjuk meg, hétközi
alkalmaink egyelőre még szünetelnek. A
templomban kizárólag a távolságtartás
betartásával, a kézfertőtlenítő használatával, az
orrot és szájat elfedő maszk viselésével van
lehetőség jelen lenni. Az istentiszteleteken nem
lehetséges az éneklés és az úrvacsoravétel,
rövidített liturgiával zajlanak ezek az
alkalmaink.
A szájat és orrot elfedő maszkot temetési
szertartásokon is viselni kell, a kápolnában és
szabadtéren is. Temetéseken a kápolnában csak
a legközelebbi hozzátartozók tartózkodhatnak.

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 31. Dezember 2020
• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr.in Eszter Manke-Lackner
• Sonntag, 3. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 7. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 10. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 14. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 17. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 21. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 24. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Die aktuelle Ausgabe des Christophoros ist
erschienen und liegt zum Mitnehmen in der Kirche
aus. Online ist er erreichbar unter:
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
20-karacsony-weihnachten.pdf
Die Gemeindegruppen können bis auf Weiteres
nicht persönlich stattfinden. Wir geben über den
Nachrichtenbrief, die Abkündigungen und unsere
Onlineangebote bekannt, wenn dies wieder
möglich ist.
Jesus Christus spricht: "Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist." (Lukas 6,36)
Mit der Jahreslosung 2021 wünschen wir
von Herzen ein gesegnetes neues Jahr!

