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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 18. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a 
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet 
a nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor 
ifi az ifiteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában. 
 

 

Október 22-én, szombaton 9 és 16 óra között 
egyházmegyei családi napot tartanak az 
Eötvös gimnáziumban „Békességet hagyok 
nektek, az én békességemet adom nektek” 
címmel. Várjuk a jelentkezéseket a lelkészi 

hivatalban október 17-éig. 
 

 
 

Kapható a Dunántúli Harangszó őszi száma 
400 Ft-os áron. 

 

– 6 – 

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   hh éé tt ee nn   
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). 
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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. 41. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki 
szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21) 

Hírlevél 
2022. október 16.  

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap 

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is 
nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. 
Ebből tudható, hogy az igazságból valók 
vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal 
biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk 
elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és 
mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk 
nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; 
és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert 
megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami 
kedves őelőtte. Az ő parancsolata pedig az, 
hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus 
nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre 
parancsolatot adott nekünk. Aki pedig 
megtartja az ő parancsolatait, az őbenne 
marad, és ő is abban; és hogy ő bennünk 
marad, azt a Lélektől tudjuk meg, akit nekünk 
adott. (1Kor 12,12–26) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
„Mondani könnyű, csinálni nehéz.” Sokszor 
szembesülhetünk ezzel, és olyankor szívesen 
várnánk a beszélőtől, inkább mutassa meg, 
járjon elől jó példával. Jézus tanításait értünk 
való szenvedése tette láthatóvá. Ellenségeiért 
imádkozott, a gyengéket erősítette. Nem szóval 
szeretett, hanem cselekedettel és igazsággal. 
János levele az ebben való megerősödésünkre 
bátorít! Pelikán András 

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

 Palotai Anna kistestvérünket. 

Elhunyt  

 Rádler Istvánné született Kovács Margit 
testvérünk 85 éves korában.  
Temetése október 21-én, pénteken  
14 órakor lesz a petőházi temetőben. 

 Joó Rudolfné született Schrantz Lídia 
testvérünk 90 éves korában.  
Temetése október 24-én, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 
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A lelkészi hivatal és a pénztár 
az energiaárak emelkedése miatt  
péntekenként nem tart nyitva, 

csak hétfőtől csütörtökig, délelőttönként. 
 

 
 

Október 30-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő 
gyerek-istentisztelethez csatlakozóan családi 

délelőttöt tartunk teaházzal, játékokkal és 
kézműveskedéssel. 

 

 
 

Október 31-én, hétfőn, reformáció ünnepén 
18 órakor a református gyülekezettel közös 

kétnyelvű, úrvacsorás istentiszteletet tartunk 
a református templomban. 

 

 
 

Október 1-jétől népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 
vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolni. 

Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, 
egyházunk kéri, hogy valljuk meg 

evangélikusságunkat. Ezzel kapcsolatban a 
templom bejárataitól szórólap vihető el, 

kérjük, adják tovább evangélikus 
ismerőseiknek! 
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• Október 23-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 19. 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. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Október 25-én, kedden 15 órakor 
önkéntes temetőgondozás a Virágos 
Sopronért szervezésében temetőnkben. 

• Október 26-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a gyülekezeti házban. 
18 órakor bibliaóra a klubszobában. 

• Október 27-én, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisterem-
ben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyterem-
ben. 

• Október 28-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és  
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 

• Október 28. és 30. között ifjúsági hétvége 
Balatonszárszón. 

• Október 30-án, Bibliavasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
reformációi családi délelőttel. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
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ab 16. Oktober 2022 

• Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im kleinen Saal 

• Donnerstag, 20. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 20. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 20. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 23. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfrin Eszter Manke-Lackner 

• Mittwoch, 26. Oktober, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 27. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 27. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag–Sonntag, 28.–30. Oktober 
Jugendwochenende in Balatonszárszó 

• Sonntag, 30. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Montag, 31. Oktober, 18 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst zum 
Reformationstag in der reformierten 
Kirche Predigt: Pfr. András Pelikán und 
Pfr. Holger Manke 

 Die Losungen und Feste-Burg-Kalender 
in deutscher Sprache für 2023 sind da! 

Sie können z.B. beim Kirchenkaffee am 16. Okto-
ber gegen Spende entgegen genommen werden 


