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• Ma, advent 3. vasárnapján 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet, 9 órakor német nyelvű, 
úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
csatlakozó teaházzal. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban, 
személyes igei áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében, ahol a 2023-as bibliaolvasó 
Útmutató és Evangélikus naptár is kapható. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben.  

• Pénteken 18 órakor ifi a kisteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában. 

 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez 
adott támogatásokat. Gyülekezetünk azon 

tagjait, akik az idén még nem fizettek 
egyházfenntartói járulékot, kérjük, 

tegyék meg ezt december során, 
személyesen pénztárunkban, csekken, 

banki átutalással, vagy a perselypenz.hu 
oldalon bankkártyás fizetéssel. 
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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 – 
mocorgó foglalkozással. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

16 órakor istentisztelet: 
a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 

a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  

(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XIV. évf. 49. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÚR jön 
hatalommal. (Ézs 40,3.10) 

Hírlevél 
2022. december 11.  

advent 3. vasárnapja 
Így mondtam el nektek az ÚR igéit: 
Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak 
téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 
Ne legyen más istened rajtam kívül! 
Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot 
azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn 
a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne 
imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te 
Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbünte-
tem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy 
nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De 
irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, 
akik szeretnek engem, és megtartják 
parancsolataimat. (5Móz 5,5b–10) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Pénz, ajándékok, fények, pompa, ételek, 
benzinár, ruhák, programok, akciók, mennyi 
minden le tudja kötni az embert a karácsonyi 
készülés közben, csupa olyan, ami anyagi, ami 
materiális, mulandó, veszendő, és legfőképp a 
lényegtől távol eső. Amikor advent idején az 
első parancsolat hangzik felénk, ezt érdemes 
végiggondolnunk: ki vagy mi határozza meg 
gondolatainkat, kinek, minek szolgál az 
életünk. Istennek vagy a megélhetés, az 
előbbrejutás gondjainak? Jézus közeledik 
hozzánk, az ünnepben sem lehet más fontos, 
csak egyedül Ő, az Isten Fia.  Pelikán András 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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december 24-én, szenteste (szombaton) 

16 óra istentisztelet Balfon 

16 óra istentisztelet a Fabricius Otthonban 

17 óra német istentisztelet  

18 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 

december 25-én, karácsony 1. napján 

(vasárnap) 

  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 óra úrvacsorás istentisztelet a  
szeretetotthonban 

16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson 

december 26-án, karácsony 2. napján (hétfőn) 

  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 

Egyéb hirdetések 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait, ahol az alkalmakra való hívogatás, 
fényképes beszámolók, videofelvételek és 

néhány igehirdetés hanganyaga mellett még 
sok más érdekességet találhatnak: 

sopron.lutheran.hu facebook.com/evsopron és 
facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
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• December 18-án, advent 4. vasárnapján  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee 
a kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – gyerekműsorral és csatlakozó 
úrvacsorával. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében, ahol a 2023-as bibliaolvasó 
Útmutató és Evangélikus naptár is kapható.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

• December 21-én, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

• December 22-én, csütörtökön Wochenpre-
digt a nagyteremben. 18 órakor ifi a kisterem-
ben. 

Múzeumunk rendszeres nyitva 

tartással várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 

„Megmelegedni és jóllakni” címmel karácsonyi 

adománygyűjtést indít a Kárpátalján élő rá-

szorultak, az oda, illetve Kelet-Magyarországra 

érkező menekültek támogatására. 

Pénzadományokat várnak december 1. és 15. 

között a perselypenz.lutheran.hu/ukrajna 

oldalon bankkártyás fizetéssel, vagy a 

11707024-20478070-es bankszámlaszámon 

(név: M.EV.EGYH. rendkívüli gyűjtés) 

átutalással. További részletek: 

www.evangelikus.hu/karacsonyi-gyujtes-2022 
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ab 11. Dezember 2022 

• Sonntag, 11. Dezember, 9 Uhr – 3. Advent 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 14. Dezember, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 15. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 15. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 18. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 22. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 22. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr 
Heiligabend-Gottesdienst 
mit Pfr. Holger Manke 

• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

Pfr. Holger Manke wird ab Sommer 2023 als Pfarrer 
in den Kirchengemeinden Ebern und Jesserndorf 

tätig sein. Mit dieser Entscheidung können die 
weiteren Planungen für die Nachfolge auf der 

deutschen Pfarrstelle hier in Sopron/Ödenburg 
konkretere Formen annehmen. 

https://sopron.lutheran.hu/
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna
http://www.evangelikus.hu/karacsonyi-gyujtes-2022

