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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma,
a
vízkereszt
ünnepe
utáni
2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban.
9
órakor
gyerek-istentisztelet
a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás
istentisztelet
a
templomban.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt
a nagyteremben. 18 órakor ifi a
nagyteremben.
19 órakor női imaóra a klubszobában.
• Pénteken
15 órakor barkácskör a
társalgóban.

Ökumenikus imahét
Mindegyik istentisztelet 17 órakor kezdődik.
január 17., hétfő – Szent Imre-templom:
Dr. Vladár Gábor református lelkész
január 18., kedd – református templom:
Dr. Tóth Károly evangélikus lelkész
január 19., szerda – Szent Margit-templom:
Pelikán András evangélikus lelkész
január 20., csütörtök – református templom:
Mészáros Domonkos OP róm. kat. szerzetespap
január 21., péntek – evangélikus templom:
Marics István róm. kat. plébános
január 22., szombat – evangélikus templom:
Filotás Julianna református beosztott lelkész

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.
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).

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. 3. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből
kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Hírlevél
2022. január 16.
Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap
Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig
apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek,
és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség
szerint az örök élet reménységére, amelyet
Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,
igéjét pedig kijelentette a maga idejében az
evangélium hirdetésével, amelyre megbízást
kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből.
Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak:
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és
Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.
(Tit 1,1–4)

Ébresztő gondolatok

Örök és mégis „pont jókor”. Nincs ebben
ellentmondás, ajándék ez a kettősség: Isten
igéje ugyanis egyszerre örök és egyszerre
aktuális. Örök, mert nemcsak elődeinknek
szólt és utódainknak fog szólni, hanem mert
minden idői keretet átívelve érvényes, az
emberi tudás és emlékezés határain is túl. De
emellett Isten igéje, vagyis szava éppen most
éppen nekünk aktuálisan szól, mintha pont a
mi élethelyzetünkre lenne megírva. Számtalan
példáját tapasztaljuk életünk során, és bár
javarészt könnyedén átlépünk fölöttük, azok
gazdagítanak, tartanak minket. Jézusban, Jézus
által lett egészen kézzel foghatóvá, de nekünk
is így jelenik meg Isten szava: valóságosan,
életünket irányítva.
Pelikán András
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Eltemettük

Idejében hirdetjük

 Major Ágnes 73 évet élt testvérünket,
 Szekeres Tibor György 64 évet élt
testvérünket,
 Hollndonner László
testvérünket és

81

évet

élt

 Triber Jenő 62 évet élt testvérünket.

Egyéb hirdetések
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)

• Január

23-án, a vízkereszt utáni
3. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban.
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben
– mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban –
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.

• Január 26-án, szerdán 18 órakor bibliaóra
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
•
•
•
•

a kisteremben.

•

• Január 27-én, csütörtökön 17 órakor

•

• Január

•

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.

28-án, pénteken 15 órakor
barkácskör
a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis
a
lelkészi
hivatalban. 18 órakor ifi a nagyteremben.

• Január

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.

30-án, a vízkereszt utáni
4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati
gyűjtéssel
és
csatlakozó
úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet Balfon.

Kérjük mindenkitől az orrot és szájat elfedő
maszk viselését az istentiszteleteken, a
temetések alkalmával pedig a
temetőkápolnában, továbbá, hogy a
templomban csak minden második padba
üljenek.

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

•

•

•

•

ab 16. Januar 2022
Sonntag, 16. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 20. Januar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 20. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 20. Januar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
Sonntag, 23. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 27. Januar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 27. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
Freitag, 28. Januar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
(Zum Vormerken: Das darauffolgende
Treffen findet am 11. Februar statt.)
Freitag, 28. Januar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
(Zum Vormerken: Die darauffolgende
Jugendgruppe findet am 3. Februar statt.)
Samstag, 29. Januar, 9 Uhr
Treffen der Kindergruppe
Näheres wird noch bekannt gegeben.
(Zum Vormerken: Das nächste Treffen der
Kindergruppe ist am 9. Februar.
Die „Kibiwo“ ist für 20.–24. Juni geplant.)
Sonntag, 30. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

