
– 5 – 

ÜÜ nn nn ee pp ii   ii ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk   
december 18-án, advent 4. vasárnapján 
  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet – csatlakozóan 

Kirchenkaffee a kisteremben 
  9 óra gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
10 óra  magyar istentisztelet gyermekműsorral 

és csatlakozó úrvacsorával 
15 óra istentisztelet Balfon 
15 óra istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban 

december 24-én, szenteste (szombaton) 
16 óra istentisztelet Balfon 
16 óra istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban 
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 
15 óra úrvacsorás istentisztelet a  

Fabricius 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 

december 31-én, óév este (szombaton) 
16 óra német úrvacsorás istentisztelet 
17óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 

január 1-jén, újév napján (vasárnap) 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 
10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet 
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 
15 óra istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban 
15 óra úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában 
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II ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk 
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. 50. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét 
mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4–5) 

Hírlevél 
2022. december 18.  

advent 4. vasárnapja 

Hálaadó zsoltár. 

Ujjongjatok az ÚR előtt 

az egész földön! 

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, 

vigadozva járuljatok színe elé! 

Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! 

Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: 

az ő népe és legelőjének nyája. 

Menjetek be kapuin hálaénekkel, 

udvaraiba dicsérettel! 

Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 

Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, 

és hűsége nemzedékről nemzedékre. 

(Zsolt 100,1–5) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Advent örömre hangol. Annyi mindent tudunk 
adventről, karácsonyról. Annyi mindent 
tudunk Krisztus eljöveteléről. De ha örömünk 
nincs belőle, akkor nem sokat ér ez a tudás. A 
zsoltáros több száz évvel Krisztus születése 
előtt tudott ujjongani és vigadozni, pedig neki 
még csak ígéret volt az advent. Mi már úgy 
készülhetünk az ünnepre, hogy tudjuk, eljött a 
Megváltó. Megnyílnak előttünk Isten kapui, 
van hová bemennünk. Van okunk az örömre! 

Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Csizmadia Márton kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Major Sándor testvérünk 86 éves korában. 

Temetése december 21-én, szerdán  
11 órakor lesz temetőnkben. 

Megemlékezünk 
 Stoiber József testvérünkről. 

 

 
 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

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. 

 

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést csak a 

szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 
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TToovváábbbbii   ggyyüü lleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  

• Ma, advent 4. vasárnapján délelőtt 
könyvvásár a templom előterében, ahol a 
2023-as bibliaolvasó Útmutató és Evangélikus 
naptár is kapható. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi a kisteremben. 
 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
december 20-áig meghosszabbította 
„Megmelegedni és jóllakni” címmel a 

Kárpátalján élő rászorultak, az oda, illetve 
Kelet-Magyarországra érkező menekültek 

támogatására indított karácsonyi 
adománygyűjtését. Pénzadományokat várnak 

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 

 

 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és 
Facebook-oldalait. 

Magyar és német nyelven is folyamatosan hírt 
adunk gyülekezetünk életéről: 

sopron.lutheran.hu 
facebook.com/evsopron és 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

 
 

A lelkészi hivatal és a pénztár az energiaárak 

emelkedése miatt péntekenként nem tart 

nyitva, csak hétfőtől csütörtökig, 

délelőttönként. 
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DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 18. Dezember 2022 

• 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 und zahlreichen 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 

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

• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 
mit Pfr. Holger Manke 

• Altjahr, 31. Dezember, 16 Uhr (!) 
Gottesdienst am Altjahresabend 
mit Abendmahl mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Neujahresgottesdienst 
mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner 

• Donnerstag, 5. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 8. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

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

