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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma,

a
vízkereszt
ünnepe
után
utolsó vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
úrvacsorás, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor „Tízórai” – lelki
táplálék mindannyiunknak címmel magyar
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a
templomban. Délelőtt könyvvásár a templom
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.
• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi
beszélgetőkör) a klubszobában.
• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben. 18 órakor ifi a nagyteremben.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban.
• Szombaton 9.30-kor FiFi-kör (fiatal ifi) a
kisteremben.
A magyar nyelvű napközi gyerektábort
június 27. – július 1. + 3. dátummal tervezzük
tartani, az idei téma: Ételek a Bibliában.
Hamarosan részletekkel is jelentkezünk.
A hírlevelet szerkesztők csapatába új
önkéntes munkatársat keresünk. Várjuk a
jelentkezéseket a lelkészeknél, és a lelkészi
hivatalban.

–6–

Istentiszteleteink
Vasárnap:
8 órakor magyar, úrvacsorás istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet
csatlakozó úrvacsorával, a templomban.
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással.
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak címmel magyar nyelvű úrvacsorás, zenés
istentisztelet a templomban.
15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet
a kórházkápolnában,
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
Szerdán:
18 órakor bibliaóra kisteremben.
Csütörtökön:
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a péntekivel).
Pénteken:
15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban,
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben
(heti váltásban a csütörtökivel).

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
XIV. évf. 5. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik
rajtad. (Ézs 60,2)

Hírlevél
2022. február 6.
Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap
Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből
világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk
Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a
kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt
a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne
magunknak: Mindenütt szorongatnak minket,
de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem
esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem
elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk;
Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk,
hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.
(2Kor 4,6–10)

Ébresztő gondolatok

Istené az erő, amely által mindennapi
kihívásainkat meg tudjuk oldani, feladatainkat
el tudjuk végezni, a helyes válaszokat a
kérdésekre meg tudjuk adni. Ameddig a
magunk erejét tartjuk a legfontosabbnak,
időről időre kudarcot vallunk, részsikereink
után bukások következnek. Ahogyan az
éjszakai sötétséget úgy váltja fel a világosság,
hogy azt nem mi cselekedjük meg, mégis
minden nap átéljük ajándékát, ugyanígy hat
Isten ereje az életünkben, hacsak nem tartjuk
magunkat a magunk erejébe vetett hittel a
sötétségben.
Pelikán András
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Eltemettük
 Horváth Kálmán 83 évet élt testvérünket.
Elhunyt
 Fekete László testvérünk 75 éves korában.
Temetése február 8-án, kedden 14 órakor
lesz a Szent György templom urnatemetőjében.
 Szánthó Gyula testvérünk 78 éves
korában.
Temetése
február
11-én,
pénteken 14 órakor lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
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Idejében hirdetjük

• Február

13-án, hetvened vasárnapon
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor német nyelvű, úrvacsorás
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban - személyes igei
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson

• Február 16-án, szerdán 18 órakor bibliaóra
a kisteremben.

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez
adott támogatásokat. Kérjük a 2022-es évre
is az egyházfenntartói járulékot, ami
befizethető személyesen pénztárunkban,
csekken, banki átutalással, vagy a
perselypenz.hu oldalon bankkártyás
fizetéssel.
Számlaszámunk: 11737083-20006895 (OTP)

• Február 17-én, csütörtökön 17 órakor

Kérjük, támogassák egyházunk szolgálatát a
személyi jövedelemadó 2 X 1%-ának
felajánlásával.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035.
A Soproni Evangélikus Alapítvány
adószáma: 18986745-1-08.

• Február

Június 16. és 19. között fiatalokból és
felnőttekből álló csoport érkezik hozzánk Bad
Wimpfen-i testvérgyülekezetünkből. A
tervezéshez fontos lenne tudnunk, hogy kiknek
van kedve vendéglátóként közreműködni a
programban.
Kérjük,
keressék
ezzel
kapcsolatban Holger Manke lelkészt.

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
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
•
•
•
•
•

Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női
imaóra a klubszobában.

•

• Február

18-án, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi a
nagyteremben.

•

• Február 19-én, szombaton 10 órakor

•

bábcsoport a kisteremben.
20-án, hatvanad vasárnapon
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban –
házaspárok
megáldásával.
15
órakor
istentisztelet Balfon.

•
•

ab 6. Februar 2022
Sonntag, 6. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Mittwoch, 9. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Donnerstag, 10. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 10. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 10. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
Freitag, 11. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Sonntag, 13. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 17. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 17. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Freitag, 18. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal

Besuch aus Bad Wimpfen im Juni 2022 –
Gastgeber gesucht
Vom 16. bis zum 19. Juni erwarten wir eine
Delegation mit jugendlichen und erwachsenen
Mitgliedern aus unserer Bad Wimpfener
Partnergemeinde bei uns. Zur besseren Planung
der Gruppengröße wäre es wichtig einschätzen
zu können, wer in diesen Tagen Gäste aus Bad
Wimpfen aufnehmen würde. Bei Interesse oder
für nähere Infos sprechen Sie bitte Pfr. Holger
Manke.

Könyvajánló
Miklya Luzsányi Mónika: Egyedül nem jó…
Áhítatos könyv, amelyben az írások életközelbe hozzák a bibliai példákat, és életbevágóvá
teszik azokat a mai ember számára. Házasságra készülő párok, házastársak együtt és külön
is olvashatják, a házasság bármelyik
szakaszában. A problémaérzékeny áhítatok
kapcsolatuk megerősítését szolgálják, a nyitott
kérdések
tartalmas
beszélgetéseket
indíthatnak el.

Mihalec Gábor: Viharálló szerelem
Gyakorlatias írás azok számára, akik szeretnék
a kapcsolatukat előre felvértezni mindazzal,
ami az élet nehézségeinek sikeres leküzdéséhez szükséges.
Házasság hete (február 13-20.)
alkalmából ajánljuk:

Mihalec Gábor: Házasság 2.0
A könyvet valódi párok valódi történetei teszik
igazán élővé, melyek megérintenek, és
motiválnak. Bemutat olyan szemlélet- és
kapcsolatformáló lépéseket, amelyek által
változások érhetők el. Van remény valami
egészen új felépítésére!

Mihalec Gábor: Pár-percek – Heti gondolatok a növekedéshez

Könyvajánló
Gyerekkönyvek

Kicsik lapozgató Bibliája:
A Bibliával nem lehet elég korán kezdeni az
ismerkedést. A Szentírás válogatott részeiből
már a legkisebbek is megérthetik, hogy Isten
szereti őket, ő teremtette ezt a világot, és ő
gondoskodik rólunk. Kettőtől négyéveseknek
szólnak az egyszerűen megfogalmazott, rövid
történetek Ádám és Éva, Noé, Ábrahám, József,
Mózes, Dávid, Dániel és Jézus életéből. A
gyűrhetetlen kartonra festett gyönyörű
képeket a neves gyerekkönyv-illusztrátor,
Kállai Nagy Krisztina készítette.

Jézus tanításai:

Bibliai rejtvényes füzetek:

A bibliai foglalkoztató izgalmas, örömteli
felfedezőútra hívja kisebb és nagyobb
gyermekeket egyaránt. Rajzolás, matricázás,
rejtvényfejtés.

Kérdések, rejtvények és kirakók teszik
izgalmassá és interaktívvá a bibliai történetek
olvasását ezekben a zsebméretű színes
kiadványokban: A teremtés története, Noé az
özönvízben, Mózes élete, Jónás és a nagy hal,
Jézus csodatétele

A játékos és kreatív feladatok során
megismerhetik
Jézus
tanítását
Isten
gondviseléséről, és elmélyülhetnek tizenhárom
példázat üzenetében.

Szeretettel várunk Mindenkit február 6-án,
vasárnap az istentiszteletek előtt és után
templomunk előterében!

