–5–

–6–

Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma,
a
vízkereszt
ünnepe
után
1. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás 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. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• 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.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgespächskreis a lelkészi hivatalban. 18 órakor ifi a
nagyteremben.
• Szombaton 9.30-kor Fifi-kör (fiatal ifi) a
kisteremben. 10 órakor bábcsoport a
kisteremben.
A mai napon búcsúzik el testvérgyülekezetünktől, a Bad Wimpfen-i gyülekezettől a
nyugdíjba vonuló dr. Heidi Buch lelkész.
Az alkalmon gyülekezetünk küldöttsége is
részt vesz. Hálát adunk Istennek a lelkésznő
közöttünk is végzett szolgálatáért és a
testvérkapcsolatért!

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

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
(Róm 8,14)

Hírlevél
2022. január 9.
Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap

Ez az én szolgám, akit támogatok, az én
választottam,
akiben
gyönyörködöm.
Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt
hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz,
és nem hallatja szavát az utcán. A
megrepedt nádszálat nem töri össze, a
füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a
törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze,
míg a törvénynek érvényt nem szerez a
földön; tanítására várnak a szigetek.
(Ézs 42,1–4)

Ébresztő gondolatok
Mit teszünk, ha kíváncsiak vagyunk egy
személyre, akivel előtte még személyesen
nem találkoztunk? Leggyakrabban beírjuk
a nevét a keresőbe és elénk tárul egy
arckép. A képet látva pedig eldöntjük, meg
akarjuk-e ismerni az illetőt vagy sem.
„Tényleg így nézett ki Jézus?” – teszik fel
gyakran a kérdést a kisebbek a hittankönyv
rajzait látva. Jézus fizikai arcát nem
örökítették meg fényképek. Az Ézsaiásé ige
azonban mégis egy arcképet, Jézus lelki
arcképét tárja elénk, az Ő lényéről
tanúskodik. Akarjuk Őt megismerni!
Őri Katalin
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Eltemettük

 Havay Ildikó 70 évet élt testvérünket,
 Boros János 71 évet élt testvérünket és
 Julius Groß 95 évet élt testvérünket
Obermichelbachban.

Elhunyt
 Major Ágnes testvérünk 73 éves
korában. Temetése január 11-én, kedden
11.30-kor lesz a Szent Mihály temetőben.
 Szekeres Tibor György testvérünk
64 éves korában. Temetése január 13-án,
csütörtökön 10 órakor lesz temetőnkben.
 Hollndonner László testvérünk 81 éves
korában. Temetése január 14-én, pénteken 14 órakor lesz az ágfalvi temetőben.
 Triber Jenő testvérünk 62 éves korában.
Temetése január 15-én, szombaton
11 órakor lesz temetőnkben.

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
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Idejében hirdetjük
• Január 16-án, a vízkereszt utáni
2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,
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.
• Január 19-én, szerdán 10 órakor babamama kör az ifiteremben. 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.
• Január 20-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor
ifi a nagyteremben. 19 órakor női imaóra a
klubszobában.
• Január 21-én, pénteken, 15 órakor
barkácskör a társalgóban.
• 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 a Fertőszentmiklóson.
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)
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 9. Januar 2022
• Sonntag, 9. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Gertraud Winter
Am 9. Januar wird Pfarrerin Dr. Heidi Buch in
unserer Partnergemeinde in Bad Wimpfen in den
Ruhestand verabschiedet und entpflichtet.
Eine kleine Delegation unserer Gemeinde nimmt
an der Verabschiedung teil und übermittelt die
Segenswünsche unserer Gemeinde.
• Mittwoch, 12. Januar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
(Zum Vormerken: Die folgenden Treffen sind am
Samstag, 29. Januar und Mittwoch, 9. Februar.)
• Donnerstag, 13. Januar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
• Donnerstag, 13. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 14. Januar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
(Zum Vormerken: Die folgenden Treffen sind am
28. Januar und 11. Februar.)
• Freitag, 14. Januar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
• 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
(Zum Vormerken: Die folgenden Treffen sind am
28. Januar und 3. Februar.)
• Sonntag, 23. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

