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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 15.

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban, –
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerekistentisztelet 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.

• Kedden

18 órakor teremtésünnepi
istentisztelet a nagyteremben.

• 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
úrvacsorás 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.
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Istentiszteleteink
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).

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

Október 2-án, vasárnap aratási hálaadó
istentiszteleteket tartunk, kérjük, akiknek van
rá lehetőségük, hozzanak zöldségeket és
gyümölcsöket az oltár feldíszítéséhez.
Megjelent gyülekezeti újságunk, a
Christophoros tanévkezdési száma, elvihető
istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
22-szeptember-september.pdf

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. 37. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Minden gondotokat őreá vessétek,
mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

Hírlevél
2022. szeptember 25.
Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap
Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép
előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza!
Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét! Onnan
menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a
filiszteus Gátba: Különbek vagytok-e ezeknél az
országoknál, nagyobb-e a területük a tiétekénél?
Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem
napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát!
Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon
terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat,
és a hizlalóból a borjúkat! Hárfakísérettel
dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan,
mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom
olajjal kenik magukat, de József romlásával nem
törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén
fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának.
(Ám 6, 1-7)

Ébresztő gondolatok

Nehéz és könnyű szavak ezek, amik elbizakodottság és nemtörődömség felett mondanak
ítélet. Nehezek, mert nehéz hallgatni az ítéletet,
ha úgy érzem, engem érint. Mégis könnyűek,
mert könnyen beleképzelünk másokat a
címzettek helyébe. Vajon kiknek szól valójában
ez az ítélet? Van viszont egy ennél is fontosabb
kérdés: A vád szerint a vezetők nem törődnek
József romlásával. Ki ez a József? Mi vagyunk,
akivel ezek szerint Isten viszont törődik. Ez az,
ami mindent megváltoztat.
Dr. Tóth Károly
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Eltemettük
 Benedek Rezsőné született Knábel Paula
93 évet élt testvérünket,
 Seregély Zsigmondné született Szigethy
Ilona 99 évet élt testvérünket és
 Rieckmann Patrick 44 évet élt testvérünket.

Egyéb hirdetés
Október 1-jétől népszámlálást tartanak
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra
vonatkozó kérdésre nem lesz 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!

Az energiaárak emelkedése miatt a következő
hónapokban gyülekezetünk is kénytelen lesz
takarékoskodni. Szívesen fogadjuk az ezzel
kapcsolatos javaslatokat a templom főbejáratánál elhelyezett dobozban.

Szívesen fogadjuk segítők jelentkezését
a gyerek-istentiszteleti matricák osztásához,
a teaház előkészítéséhez és elpakolásához.
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Idejében hirdetjük

• Október

2-án,
az aratási
hálaadás
vasárnapján 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.
• Október 5-én, szerdán 10 órakor babamama kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
• Október 6-án, csütörtökön 15.45-kor német
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
19 órakor női imaóra a klubszobában.
• Október 7-én, pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor
magyar nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.
• Október 8-án, szombaton 10 és 16 óra között
országos evangelizáció Budapesten, a Deák téri
templomban „Aki énhozzám jön, azt én nem
küldöm el” címmel.
• Október 9-én, 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 úrvacsorás istentisztelet a
Fabricius
szeretetotthonban.
16
órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 25. September 2022
• Sonntag, 25. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Mittwoch, 28. September, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Weiterer Termin: 12. Okt.
Ein kleiner Film über die Kindergruppe:
https://youtu.be/iDJ0DDDmAMw
• Donnerstag, 29. September, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
• Donnerstag, 29. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 29. September, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 2. Oktober, 9 Uhr
Gottesdienst mit Vorstellung der neuen
deutschen Konfirmandengruppe
mit Pfr. Holger Manke und mehreren
jugendlichen Mitwirkenden
Zum Vormerken:
Der Musikalische Advent findet
am Freitag, 2. Dezember 2022 statt.
Der aktuelle Christophoros liegt
zum Mitnehmen aus und ist online erreichbar:
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/p
df/2022-szeptember-september.pdf
Im deutschen Gottesdienst am
Sonntag, 2. Oktober um 9 Uhr werden die
20 deutschen Konfirmanden, die sich auf die
Konfirmation 2023 vorbereiten, vorgestellt.
Herzliche Einladung!

