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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 13. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 9 órakor tanévkezdő gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással és csatlakozó teaházzal. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
gyülekezeti házban. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
az ifiteremben. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

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

• Szombaton 8 és 12 óra között 
jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. 
9.30-kor Fifi (fiatal ifi) a klubszobában. 
 

Szívesen fogadjuk segítők jelentkezését a 
gyerek-istentiszteleti matricák osztásához, a 

teaház előkészítéséhez és elpakolásához. 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros tanévkezdési száma, elvihető 

istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20

22-szeptember-september.pdf 
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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 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). 

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. 36. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

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

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket 
akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, 

velem tettétek meg. (Mt 25,40) 

Hírlevél 
2022. szeptember 11.  

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap 

Így szólt hozzám az ÚR igéje: Hogy mondhattok ilyen 
közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és 
a fiak foga vásott el tőle?! Életemre mondom – így 
szól az én Uram, az ÚR –, hogy nem fogjátok többé 
ezt a közmondást mondogatni Izráelben! Mert 
minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak 
lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, 
aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság 
szerint él: nem eszik a hegyeken bemutatott 
áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványa-
ira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és 
nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit 
sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem 
rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a 
meztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát 
nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan 
ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint 
él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az 
ilyen ember igaz, ő élni fog! – így szól az én Uram, az 
ÚR. …  Hiszen nem kívánom én a bűnös ember 
halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, 
hogy megtérjen útjáról, és éljen. (Ez 18,1–9.23) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk  
Kényszerpálya: sokszor érezzük úgy, hogy ezen 
vagyunk. A gének határozzák meg a sorsunkat, 
vagy a neveltetésünk, vagy a körülmények? Mind a 
háromban ott van az, amit az előző nemzedékektől 
örököltünk. Néha arra jutunk, nem tehetünk ezek 
ellen semmit. Isten viszont azzal szólít meg minket, 
hogy meg tudja törni a kényszerpályánkat. Meg tud-
ja változtatni az utunkat, és igazi, teljes értelemben 
vett életre vezethet minket. Dr. Tóth Károly 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-szeptember-september.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Kovács Nándor András és 

 Ravasz Regina kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Gradt Erzsébet 99 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Újváry Andrásné született Link Katalin 

testvérünk 83 éves korában. Temetése 
szeptember 16-án, pénteken 15 órakor lesz 
temetőnkben. 

 Rieckmann Patrick testvérünk 44 éves 
korában. Temetése szeptember 24-én, 
szombaton 10 órakor lesz a bánfalvi hősi 
temetőben. 

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

Szeptember 17-én, szombaton délelőtt 
jótékonysági ruhavásárt tartunk a 

nagyteremben. Szívesen fogadunk tiszta, jó 
állapotú ruhákat szeptember 15-e péntekig a 

gyülekezeti házban. 
 

Szeptember 18-án, vasárnap kirándulással 
egybekötött erdei gyerek-istentiszteletet 

tartunk a Szalamandra-tónál. 
Azoknak, akik szívesen kirándulnának a 

helyszínre: indulás 9 órakor a Hajnal térről. 
Gyerek-istentisztelet 9.45-kor a Szalamandra-
tónál, utána lehetőség batyus tízóraira, játékra. 

(Rossz idő esetén hagyományos 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben.) 

Szeretettel hívjuk a családokat! 
 

Az energiaárak emelkedése miatt a következő 
hónapokban gyülekezetünk is kénytelen lesz 
takarékoskodni. Szívesen fogadjuk az ezzel 

kapcsolatos javaslatokat a templom 
főbejáratánál elhelyezett dobozban. 
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• Szeptember 18-án, a Szentháromság 
ünnepe utáni 14. vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben. 
9.45-kor erdei gyerek-istentisztelet a 
Szalamandra-tónál (a kirándulóknak indulás  
9 órakor a Hajnal térről). 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-
ban. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 

• Szeptember 21-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Szeptember 22-én, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisterem-
ben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Szeptember 23-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubens-gesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szeptember 24-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a kisteremben. 

• Szeptember 25-én, a Szentháromság 
ünnepe utáni 15. 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. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 11. September 2022 

• Sonntag, 11. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 14. September, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 
Weitere Termine: 28. Sept., 12. Okt. 
Ein kleiner Film über die Kindergruppe: 
https://youtu.be/iDJ0DDDmAMw 

• Donnerstag, 15. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 15. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 15. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 17. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 22. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 22. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 23. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 
Weitere Termine: 14. Okt. 

• Freitag, 23. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 25. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

Zum Vormerken: 
Der Musikalische Advent findet 

am Freitag, 2. Dezember 2022 statt. 

https://youtu.be/iDJ0DDDmAMw

