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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma,
a
vízkereszt
ünnepe
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.
• Szerdán 18
kisteremben.

órakor

bibliaóra

a

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt
a nagyteremben.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 18 órakor ifi a
nagyteremben.
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
Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi
száma 600 Ft-os áron és a Dunántúli
Harangszó téli száma 400 Ft-os áron.

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. 4. szám. Szerkesztette: Deák Adrienn
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról,
északról és délről, és asztalhoz telepednek az
Isten országában. (Lk 13,29)

Hírlevél
2022. január 23.
Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap

Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és
az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az
igazságot, nem az Istentől van, és az sem,
aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az
üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok,
hogy szeressük egymást, nem úgy, mint
Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a
testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő
cselekedetei gonoszak voltak, a testvére
cselekedetei pedig igazak.
(1Jn 3,10–12)

Ébresztő gondolatok
Ne egymást méregessük, saját magunkat
vizsgáljuk meg őszintén: vajon a mi
cselekedeteink mennyire igazolják vissza
azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk?
Mivel keresztségünk által azzá lettünk
egykor, ezt a nagy ajándékot őriznünk és
védenünk szükséges. Nehogy Kainná
legyünk és szeretetlenségben lepleződjünk
le. Testvérszeretettel azonban Isten
gyermekeiként tudjuk életünk feladatait
végezni.
Pelikán András
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Eltemettük
 Illés Eszter 87 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Husz Ilona testvérünk 70 éves korában.
Temetése január 27-én, csütörtökön
10 órakor lesz temetőnkben.
 Horváth Kálmán testvérünk 83 éves
korában. Temetése február 4-én,
pénteken 14 órakor lesz temetőnkben.

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)
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.
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.
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Idejében hirdetjük
• Január 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.
• Február 2-án, szerdán 10 órakor babamama kör az ifiteremben. 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.
• Február 3-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor
ifi a nagyteremben. 19 órakor női imaóra a
klubszobában.
• Február 4-én, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban.
• Február 6-án, a vízkereszt utáni utolsó
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet
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.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ab 23. Januar 2022
Sonntag, 23. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
Donnerstag, 27. Januar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 27. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Freitag, 28. Januar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Freitag, 28. Januar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
Sonntag, 30. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 3. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 3. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 3. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
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
Freitag, 11. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Freitag, 11. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal

