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GGyyüü ll eekk eezzee tt ii   aa llkk aa llmm aaii nnkk  aa   hhéé ttee nn   

• Ma, ötvened 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 templomban.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában.  

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a nagyteremben. 

• Pénteken 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 
 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnöksége a szíriai és törökországi természeti 

katasztrófa áldozatainak, és károsultjainak 
megsegítésére imádságra, és a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül 
adománygyűjtésre hív! 

Számlaszám: 11705008-20464565 
 

 
 

Az idei magyar nyelvű napközi gyerektábort 
június 26-30., július 2. napján tartjuk. 

„Van itt hely nálam, állj a kősziklára! 
Hegyek a Bibliában” címmel. 

Várjuk az 1-8. osztályos gyerekek családjainak 
jelentkezését az alábbi oldalon! 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFj
iFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/  

 

 

– 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 2. vasárnapján a kórházkápolnában, 

a hónap 1. és 3. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

(Ezen a két utóbbi helyszínen az időpontok 
februárra és márciusra megváltoztak!) 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  

(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 

MM ii nn dd ee nn   hhéé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a klubszobában. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE lléé rr hh ee ttőő sséégg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XV. évf. 8. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Jézus így szólt a tanítványokhoz: Íme, felmegyünk 
Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a 

próféták az Emberfiáról megírtak.” (Lk 18,31) 

Hírlevél 
2023. február 19.  
ötvened vasárnap 

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad 

eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő 

egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek 

önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! 

Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés 

csontjaidnak. Tiszteld az URat vagyonodból és 

egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen 

megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az ÚR 

intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne 

utáld! Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de 

mint apa a fiát, akit kedvel. (Péld 5,3–12) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Mi kell vajon ahhoz, hogy valaki belássa annak 
igazságát, hogy az ő saját bölcsessége nem vezet 
kellő boldogsághoz? Kudarcok, tragédiák, 
félelmek? „Az okos ember a más kárán tanul, a 
bolond a maga kárán” – tartja a mondás, amely a 
világ bölcsességét magyarázza. A bibliai üzenet 
ennél mélyebb összefüggésre mutat rá: az 
emberi bölcsesség előbb-utóbb szembekerül 
valamivel. Vagy egy másik emberi bölcsességgel, 
és lesznek kibékíthetetlenül egymással, vagy 
valami efölötti történéssel. Ezért is tanít a 
Példabeszédek könyvének részlete arról, hogy ha 
valaki képes tényleg átengedni az irányítást az 
életében Istennek, akkor lehet esélye valóban a 
boldogságra, ameddig viszont ragaszkodik a 
maga igazságaihoz, ettől távol kerül. 
 Pelikán András 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  

 Lendvai Hildegárd, 

 Mayer Hunor Gábor, 

 Baumgartner Olivér és  

 Baumgartner Sámuel kistestvérünket, 

 Mayer Gábor testvérünket. 

Eltemettük  
 Németh Istvánné született 

Pirger Zsuzsanna Mária 67 évet élt 

testvérünket, 

 Németh Kálmánné született 

Hirschler Erika 66 évet élt testvérünket és 

 Bruckner Frigyes Rudolf 70 évet élt 

testvérünket. 

Elhunyt 
 Németh Miklós Barnabás testvérünk  

71 éves korában. Temetése szűk családi 

körben lesz. 

EE gg yyéébb   hh ii rr dd ee ttéé ss ee kk   
 

Februárban és márciusban a korábbi években 
megszokottól eltérő rendben tartjuk a 

vasárnap délutáni istentiszteleteket: 
a hónap 1. és 3. vasárnapján 16 órakor 

Fertőszentmiklóson, a hónap 2. vasárnapján 
16 órakor a kórházkápolnában, 

a vasárnaponként 15 órakor kezdődő balfi 
istentisztelet pedig a hónap 

4. vasárnapján lesz úrvacsorás. 
 

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést  

csak a szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 
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II dd ee jjéébb ee nn   hh ii rr dd ee tt jjüükk   

• Február 26-án, a böjti idő (Invocavit) 

vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel. 10 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 

áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 

úrvacsorával. 15 órakor úrvacsorás 

istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet 

a Fabricius szeretetotthonban.  

• Március 1-jén, szerdán 10 órakor baba-

mama kör a klubszobában. 18 órakor 

bibliaóra a klubszobában. 19 órakor női 

imaóra a klubszobában. 

• Március 2-án, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Március 3-án, pénteken 18 órakor ifi a 

kisteremben. 

• Március 5-én, a böjti idő 2. (Reminiscere) 

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 a 

templom előterében.  

15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 

istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
 
 

Kapható az Evangélikus Élet 
mai száma 850 Ft-os áron. 
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ab 19. Februar 2023 

• Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit 5-jährigem Konfirmations-
jubiläum der deutschen Konfirmanden 
2017/18 mit Pfr. Holger Manke und mehre-
ren Mitwirkenden in Wort und Musik, 
u.a. mit Richard von Fuchs, Gabica Varga, 
Borcsi Kovács und Boróka Varga 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Mittwoch, 22. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 24. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 26. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 2. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 3. März, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 5. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 


