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• Ma, 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. 

• Kedden 15 órakor önkéntes 

temetőgondozás a Virágos Sopronért 

szervezésében temetőnkben. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 

gyülekezeti házban. 18 órakor bibliaóra a 

klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben.  

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban.  

• Péntektől vasárnapig ifjúsági hétvége 

Balatonszárszón. 

 
 

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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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). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra klubszobában. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(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. 42. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter 

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

Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, 
szabadíts meg, akkor megszabadulok (Jer 17,14) 

Hírlevél 
2022. október 23. 

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 

Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme 

igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen 

és örökséget adjon a szentek közösségében. 

Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem 

kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam 

szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a 

kezek gondoskodtak. Mindezekben megmu-

tattam nektek, hogy milyen kemény munkával 

kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve 

az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb 

boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,32–35) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
„Hol a boldogság mostanában?” – kérdezhetjük 
Petőfi Sándorral együtt mi is. Ott lehetett ez a 
kérdés Pál apostolban és az efezusi gyülekezet 
vezetőiben, amikor úgy kellett elbúcsúzniuk 
egymástól, hogy a földi életben nem 
számíthattak újabb találkozásra. Az apostol 
mégsem a saját nélkülözhetetlensége mellett 
érvel, hanem Istenre bízza a gyülekezetet, 
akiben Pál nélkül is ott van a boldogság. Hol a 
boldogság? Sokak szerint a javak felhalmozá-
sában vagy felélésében. Az apostol Jézus szavát 
idézi, ami szerint az áldozatvállalásban, abban 
a lelkületben, amikor a megajándékozottsá-
gom megszabadít az önzéstől, felszabadít arra, 
hogy én is ajándékozó legyek. Dr. Tóth Károly 

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

 Eisenmeier Emma és 

 Horváth Olivér kistestvérünket. 

Eltemettük:  
 Rádler Istvánné született Kovács Margit 

85 évet élt testvérünket. 

Elhunyt: 
 Joó Rudolfné született Schrantz Lídia 

testvérünk 90 éves korában.  
Temetése október 24-én, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Gyurátz László testvérünk 83 éves 
korában. Temetése október 28-án, pénte-
ken 14 órakor lesz temetőnkben. 

  

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   

A lelkészi hivatal és a pénztár  
az energiaárak emelkedése miatt  
péntekenként nem tart nyitva, 

csak hétfőtől csütörtökig, délelőttönként. 
 

 

Temetőnk október 29-étől november 1-jéig  
7-től 21 óráig tart nyitva. 

 

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

délelőttöt tartunk teaházzal, játékokkal és 
kézműveskedéssel. 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és 
Facebook-oldalait. Magyar és német nyelven 

is folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk 
életéről: sopron.lutheran.hu; 

facebook.com/evsopron 
facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással várja 
a látogatókat: hétfőn és szerdán 8 és 15 óra 

között. 
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• 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. 
Aznap hajnalban vissza kell állítani az órákat, tehát 
egy órával hosszabb lesz az éjszaka. 

• Október 31-én, hétfőn, reformáció ünnepén  
18 órakor a református gyülekezettel közös 
kétnyelvű, úrvacsorás istentisztelet a 
református templomban. 

• November 1-jén, kedden 17 órakor 
ökumenikus áhítat a balfi temetőben. 18 órakor 
áhítat temetőnkben.  

• November 2-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• November 3-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• November 4-én, pénteken 15 órakor barkács-
kör a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a klubszobában. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• November 6-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsóelőttit megelőző (ítélet) 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 és lehetőség 
egyházfenntartói járulék befizetésére a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 15 
órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 23. Oktober 2022 

• 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 
Hinweis: In der Nacht von 29. auf 30. Oktober 
werden die Uhren um eine Stunde 
zurückgestellt. 

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

• Donnerstag, 3. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 3. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 4. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 4. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 6. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 


