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ÜÜnn nn ee pp ii   ii ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk   

óév este (szombaton) 
16 óra német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

templomban 
17 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

templomban 

újév napján (vasárnap) 
  8 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

templomban 
  9 óra német nyelvű istentisztelet a templomban 
10 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

templomban 
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 
15 óra istentisztelet a Fabricius szeretetotthon-

ban 

pénteken, vízkereszt ünnepén 
10 óra istentisztelet a Fabricius szeretetotthon-

ban 
18 óra magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

nagyteremben  
 

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

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 

Christophoros karácsonyi száma, elvihető az 

istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20

22-karacsony-weihnachten.pdf 
 

 
 

Kérjük, aki teheti, autójával segítsen a 
templomból hazajutni másoknak!  

 

 
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató az 
istentiszteletek után megvásárolható az 

egyházfitól. 
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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 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   hhéé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra 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. 1. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter 

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

Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8) 

Hírlevél 
2023. január 1.  

Újév 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit 

által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 

nem cselekedetekért, hogy senki se 

dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, 

akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre 

teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, 

hogy azok szerint éljünk. (Ef 2,8–10) 

ÉÉbb rree sszz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Új utat kezdünk most, 2023 elején, vagy 

legalábbis egy új útszakaszt. És nem tudjuk 

róla, hogy hová tart. Ezért turistaként 

örülhetünk minden útmutatásnak, 

jelzőtáblának. Ez a mai igénk utat ad elénk, 

és kijelenti róla, hogy ez nem zsákutca. Nem 

tudjuk, hogy pontosan hogyan fog kanyarog-

ni, de a végcélt megtudjuk: az üdvösség. Ez 

jelenti az igazi távlatot, ellentétben minden 

mással, ami előbb vagy utóbb zsákutcának 

bizonyul. Újév jó alkalom lehet arra, hogy 

felnézzünk erre a célra. Ellenőrizzük az 

irányt, hátha újratervezésre van szükségünk, 

mint a navigációs rendszereknek. 

Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
https://szentiras.hu/RUF/Zsid%2013,8
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Megkereszteltük  

 Dávid Boglárka kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Tschik Lajos 77 évet élt testvérünket és 
 Máté Árpád 75 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Joó Sándorné született Schrantz Ilona 

testvérünk 92 éves korában.  
Temetése január 4-én, szerdán 14 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Váti Imréné született Tímár Éva 
testvérünk 88 éves korában.  
Temetése január 11-én, szerdán 11 órakor 
lesz temetőnkben 

 

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

Gyülekezetünk presbitériuma nevében 
boldog új évet kívánunk 

minden kedves testvérünknek! 
 

  
 

A 2023-as év igéje: 
„Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13) 

 

  
 

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

nyitva, csak hétfőtől csütörtökig, 
délelőttönként. 

 

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést csak a 

szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 
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TToovváábbbbii   ggyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Szerdán 18 órakor bibliaóra a klubszobában. 

 Csütörtökön 18 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

 Január 8-án, a vízkereszt utáni 1. vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű úrvacsorás 
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 – 
csatlakozóan teaház a nagyteremben. Délelőtt 
könyvvásár a templom előterében. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

 Január 9-én, hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

 Január 10-én, kedden 17 órakor presbitériumi 
ülés a szeretetotthonban. 

 Január 11-én, szerdán 16.30-kor Kindergruppe 
a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a klubszobában. 

 Január 12-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

 Január 13-án, pénteken 15 órakor ünnepi 
istentisztelet a szeretetotthonban, aminek 
keretében beiktatják tisztségébe Hegedűs Attilát, az 
intézmény megválasztott lelkészét, igét hirdet 
Szemerei János püspök. 15.30-kor Glaubens-
gesprächskreis a lelkészi hivatalban. 

 Január 14-én, szombaton 9.30-kor Fifi-kör (fiatal 
ifi) a klubszobában. 

 Január 15-én, a vízkereszt utáni 2. vasárnapon 8 
órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban 
– csatlakozóan Kirchenkaffee a gyülekezeti házban. 
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
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DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 31. Dezember 2022 

• Altjahr, 31. Dezember, 16 Uhr (!) 
Gottesdienst am Altjahresabend 
mit Abendmahl mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Neujahrsgottesdienst 
mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner 

• Donnerstag, 5. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 8. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 11. Januar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 13. Januar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 15. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

Christophoros – Weihnachtsausgabe 
In den Weihnachtsgottesdiensten liegt der neue 

Christophoros aus. Online ist er erreichbar 
unter: 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/p
df/2022-karacsony-weihnachten.pdf 

Gottes Segen im neuen Jahr! 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf

