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• Ma, 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.  
• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 
• Pénteken 18 órakor ifi a kisteremben. 
• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában.  
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Mindegyik istentisztelet 17 órakor kezdődik. 

hétfő – Szentlélek-templom: 
Dr. Tóth Károly evangélikus lelkész 

kedd – domonkos templom: 
Dr. Barta Zsolt református lelkész  

szerda – református templom: 
Pelikán András evangélikus lelkész 

csütörtök – református templom: 
Németh István római katolikus plébános 

péntek – evangélikus templom: 
Barta Lívia református beosztott lelkész 

szombat – evangélikus templom: 
Mészáros Domonkos OP római katolikus 
szerzetespap 
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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 nagyteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

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: 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. 3. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből 
kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16) 

Hírlevél 
2023. január 15.  

Vízkereszt utáni 2. vasárnap 

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a 
próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem 
azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy 
amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy 
egy vessző sem vész el a törvényből, míg az 
egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a 
legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet 
is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a 
legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig 
valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az 
a mennyek országában. (Mt 5,17–19) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Jézus szavai mindent új összefüggésbe 
helyeznek. Ennek a személyes életünkre 
vonatkozó üzenetét talán jól ismerjük, hiszen a 
vele való kapcsolat után tényleg nem maradhat 
semmi úgy, mint ahogy azelőtt volt. Szavainak 
azonban általános érvénye is van, és ez komoly 
vallási és társadalmi vitákat, feszültségeket 
szült már kortársai között is. Erre is reagál, 
amikor elmondja, a törvény nem veszíti 
érvényét az ő megjelenésével, de a törvényes-
kedő, önző magatartás már igen. Jézus a 
törvény eredeti értelmére mutat rá, arra, amit 
az Isten akar általa nekünk adni. 

Pelikán András  

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Váti Imréné született Tímár Éva 88 évet 

élt testvérünket. 

 

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

Kapható a Dunántúli Harangszó téli száma 
400.-Ft-os áron 

 

  
 

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! 

 

 
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató 
megvásárolható a pénztárban. 

 

 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait. Magyar és német nyelven is 

folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk 
életéről: sopron.lutheran.hu  

facebook.com/evsopron  
facebook.com/evang.gemeinde.sopron  

 

 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással  
várja a látogatókat:  

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
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• Január 22-én, a vízkereszt utáni 3. 
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. 

• Január 25-én, szerdán 16.30-kor  
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 

• Január 26-án, 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a kisteremben.  

• Január 27-én, pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 

••   Január 28-án, szombaton 15 órakor 
farsangi fánkdélutánt tartunk a gyülekezeti 
házban áhítattal, kézműveskedéssel, 
tombolával és fánkkóstolással, várjuk a 
családok jelentkezését a lelkészi hivatalban 
január 22-éig!  
• Január 29-én, a vízkereszt utáni utolsó 
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. 

 

– 4 –  

DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 15. Januar 2023 

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

• Donnerstag, 19. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 19. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 20. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 22. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 25. Januar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 26. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 26. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 27. Januar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 29. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

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

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

https://sopron.lutheran.hu/
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron

