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 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 17. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
csatlakozó teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a klubszobában. 

 Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
gyülekezeti házban. 18 órakor bibliaóra 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. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a klubszobában. 16.15-kor és 17 órakor 
magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 

 
 

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). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra klubszobában. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a kisteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a kisteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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. 39. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, 
a mi hitünk. (1Jn 5,4) 

Hírlevél 
2022. október 9.  

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a 
test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis 
egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek 
által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 
akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár 
szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 
meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. 
Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, 
nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test 
része-e? És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem 
vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon 
azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol 
lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a 
szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a 
testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 
Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a 
test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem 
mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád 
szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok 
szükségem!” Ellenkezőleg: a test gyengébbnek 
látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket 
a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat 
nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek 
ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben 
részesülnek: a becseseknek azonban nincs erre 
szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: 
az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet 
adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, 
hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a 
tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt 
szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az 
egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 

(1Kor 12,12–26) 

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


– 2 – 

ÉÉbb rree sszz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Miközben a világ egyre csak azt sulykolja 
belénk: „csak magadra számíthatsz”, „csak az 
számít, amit te magad szeretnél”, az apostoli 
bátorítás a keresztények egymás felé való 
nyitottságára, a közösség elengedhetetlen 
szükségességére hívja fel a figyelmet. De ha 
őszintén magunkba nézünk, felismerhetjük azt 
a mélyen bennünk élő vágyat, hogy tényleg 
nem egyedül, magunkra hagyatva szeretnénk 
élni. Milyen nagy reményt adhat az, hogy a 
gyülekezet, az egyház közössége pont azt tudja 
nekünk kínálni, amire igazán szükségünk van: 
ez a közösség éppen minket tud kiegészíteni 
hiányainkban… Pelikán András 
 

Megkereszteltük  
 Nyiri Olivér kistestvérünket. 

 

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. 
 

 
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. 
 

 
 

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

délelőttöt tartunk teaházzal, játékokkal és 
kézműveskedéssel.  
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 Október 16-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 18. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben. 9 
órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
– mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-
ban. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 

 Október 19-én, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 

 Október 20-án, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisterem-
ben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyterem-
ben. 19 órakor női imaóra a klubszobában. 

 Október 21-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és 17 
órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 

 Október 22-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 

 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. 
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ab 9. Oktober 2022 

• Sonntag, 9. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 12. Oktober, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 13. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 13. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 13. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 14. Oktober, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Gemeindehaus 

• 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 

Deutsche Konfirmanden 2022/23 
In deutscher Sprache konfirmieren heuer: 

Boróka Aranyos, Lotti Balog, Alina Berényi, 
Benedek Czigány, Csenge Honti, Dávid Jakab, 
Sára Kercsik, Marcell Mágel, Zsombor Nagy, 

Hanna Nemes, Ágoston Németh, 
Barnabás Orbán, Liliána Pongrácz, 

Ferenc Rákóczi, Csenge Rév, Olivér Rév, 
Máté Sáli, Júlia Schuller, Luca Szalai, Lilla Vajda. 

Gottes Segen und sein Geleit begleite sie – 
gemeinsam mit ihren Familien – auf dem Weg 

zur Konfirmation! 


