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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma,

a Szentháromság ünnepe utáni
4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
táborzáró gyermek-istentisztelet a gyülekezeti
ház előtt (eső esetén a nagyteremben).
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban
–
áldozati
gyűjtéssel,
csatlakozóan
úrvacsorával.
15
órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.

• Csütörtökön

17
órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.

úrvacsorás

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez
adott támogatásokat. Várjuk az
egyházfenntartói járulékot, mely befizethető
személyesen pénztárunkban, internetes
átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon
kártyás fizetéssel.
Templomi jelenléti istentiszteleteinken még
kérjük a távolságtartást.
Úrvacsoravételre minden héten másik
istentiszteleten kínálunk lehetőséget:
kiskelyhekkel vagy a lelkész által bemártott
és kézbe adott ostyával.
Temetőnk lejárt sírhelyeinek
frissített táblázata megtalálható
a templom főkapuja mellett kifüggesztve.
Kapható az Evangélikus Élet mai száma
600 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó
nyári száma 400 Ft-os áron.

Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet
csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyerek-istentisztelet a gyülekezeti ház
előtt (eső esetén 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.

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be
Krisztus törvényét! (Gal 6,2)

Hírlevél
2021. június 27.
Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok
elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a
testnek, hanem szeretetben szolgáljatok
egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy
igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat,
mint magadat.” Ha pedig egymást marjátok és
faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!
(Gal 5,13–15)

Ébresztő gondolatok

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

Mi az igazi szabadság? Sokak szerint az, ha
versenyre kelhetek a másikkal. De Pál apostol
tapasztalatai szerint ez önmagában csak sebek
osztásához és egymás elemésztéséhez elég. A
szabadság a szeretetben teljesedik ki. Még
akkor is, ha a szeretet a másiknak való
szolgálathoz vezet. Ugyanis a másik javának a
keresése megszabadít az önzéstől, az
észrevétlen, de igazán kínzó rabságunktól. Nem
az a szabad, aki nincs tekintettel másokra,
hanem akinek a tetteit és gondolatait nem köti
meg az önzése. Isten szabadságot ajándékoz
nekünk a magunkba zártságból, felszabadít a
szeretetre.
Tóth Károly
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Megáldottuk
 Mehruz Mobedji és Bráda Zsófia,
valamint
 Cser Dániel és Vida Brigitta testvéreink
házasságkötését.

Elhunyt
 Nagyzsadányi Endréné született Rajkai
Dorottya testvérünk 97 éves korában.
Temetése július 20-án, kedden 11 órakor lesz
temetőnkben.
 Grieszler Antalné született Steiner Éva
testvérünk
75
éves
korában.
Temetése július 6-án, kedden 10.30-kor lesz a
Szent Mihály-temetőben.
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Idejében hirdetjük
• Július 4-én, Szentháromság ünnepe utáni
ötödik vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban, 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – csatlakozóan
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.

• Július

8-án, csütörtökön 17
Wochenpredigt a nagyteremben.

órakor

• Július 11-én, Szentháromság ünnepe utáni
hatodik vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban, 9 órakor német
nyelvű
úrvacsorás
istentisztelet
a
templomban, 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – személyes
áldással
és
csatlakozóan
úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.

Egyéb hirdetések
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebookoldalait. Magyar és német nyelven is
folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk
életének fontos információiról.
sopron.lutheran.hu
facebook.com/evsopron
facebook.com/evang.gemeinde.sopron

Deutschsprachige Gottesdienste
im Sommer 2021
• Sonntag, 27. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 1. Juli, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 4. Juli, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 8. Juli, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Dr. Herbert Rampler
• Sonntag, 11. Juli, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Christine Posch
• Donnerstag, 15. Juli, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Elfi Fiedler
• Sonntag, 18. Juli, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 22. Juli, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-Honegger
• Sonntag, 25. Juli, 9 Uhr
Gottesdienst mit Walter Rossmann
• Donnerstag, 29. Juli, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-Honegger
• Sonntag, 1. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Elfi Fiedler
• Donnerstag, 5. August, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Jakob Kruse
• Sonntag, 8. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 12. August, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Jakob Kruse
• Sonntag, 15. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 19. August, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke

