
– 5 – 

ÜÜnn nn ee pp ii   ii ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk   
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 

január 6-án, vízkereszt ünnepén (pénteken) 
10 óra  istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban 
18 óra magyar úrvacsorás istentisztelet a 

nagyteremben 
 

Kérjük, aki teheti, autójával segítsen a templomból 
hazajutni másoknak! Kérjük, az istentisztelet után 

a főbejáratnál gyülekezzenek azok, akiknek van 
hely az autójukban, és azok is, akik szívesen 

fogadnak ilyen segítséget. 
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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   hhéé 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 lléé rr hh ee ttőő sséégg 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. 51. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

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 
2022. december 25.  

karácsony 

Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden 
ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az 
igazsága minden ember számára éltető 
megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember 
engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, 
úgy az egynek engedelmessége által is sokan 
lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, 
hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnöve-
kedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a 
kegyelem; hogy amiképpen uralkodott a bűn a 
halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az 
igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi 
URunk által. (Róm 5,18–21) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
A karácsonyi történet a mi történetünk. Nem 
egyszerűen azért, mert szép, ahogyan 
angyalokról és örömhírről szól, és megérint 
bennünket a kisded törékenysége, a család és a 
pásztorok kiszolgáltatottsága ellenére közöttük 
megvalósuló békesség. Ennél több közünk van 
hozzá: mindez velünk történik. Nemcsak az 
emberiség időszámításának lehet az alapja 
Krisztus születése, hanem személyes életünkben 
is ez az esemény jelentheti a fordulópontot. Nem 
csupán azért van karácsony, hogy egy kicsit 
elfelejtsük azt, ami nehéz, hanem hogy a mi 
életünkben is rendbe jöjjön az, ami elromlott. 
Jézus születése megváltoztathatja az életünket.
 Dr. Tóth Károly 

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

 Kerekes Éva testvérünket. 

Eltemettük  

 Major Sándor 86 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Tschik Lajos testvérünk 77 éves korában. 

Temetése december 27-én, kedden 
14 órakor lesz a Szent Mihály-temetőben 

 Máté Árpád testvérünk 75 éves korában. 
Temetése december 30-án, pénteken  
11 órakor lesz temetőnkben.  

 Joó Sándorné született Schrantz Ilona 
testvérünk 92 éves korában.  
Temetése január 4-én, szerdán 14 órakor 
lesz temetőnkben 

 Váti Imréné született Tímár Éva 
testvérünk 88 éves korában.  
Temetése január 11-én, szerdán 11 órakor 
lesz temetőnkben 

 
 

 

Gyülekezetünk presbitériuma nevében 
áldott, békés karácsonyt kívánunk 

minden kedves testvérünknek! 
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TToovváábbbbii   ggyyüü lleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  

• Január 4-én, szerdán 18 órakor bibiaóra a 

klubszobában. 

• Január 5-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Január 8-án, a vízkereszt utáni 1. 

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-

ban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 

nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 

órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindannyi-

unknak címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új 

zenés istentisztelet a templomban – 

csatlakozóan teaház a nagyteremben. 

Délelőtt könyvvásár a templom előterében. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 

istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
 
 
 

 

A lelkészi hivatal és a pénztár karácsony 

hetében zárva tart. Sürgős esetben keressék a 

lelkészeket! 
 

 
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató az 

istentiszteletek után megvásárolható az 

egyházfitól. 
 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 

Christophoros karácsonyi száma, elvihető az 

istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20

22-karacsony-weihnachten.pdf 
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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 24. Dezember 2022 

• 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 Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 

Christophoros – Weihnachtsausgabe 
In den Weihnachtsgottesdiensten liegt der neue 

Christophoros aus. Online ist er erreichbar 
unter: 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/p
df/2022-karacsony-weihnachten.pdf 

 

Wir wünschen von Herzen 
gesegnete und friedvolle 

Weihnachtstage! 
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