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• Ma, 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. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 17 órakor beiskolázási 
tájékoztató a jövő évi első évfolyamba 
jelentkezni tervező családoknak a Hunyadi 
iskolában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Pénteken 18 órakor ifi a kisteremben. 
 

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

 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató és A fény 
felé című áhítatoskönyv megvásárolható a 

pénztárban. 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással 
várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
 

Február 12-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentiszteletkeretében, a Házasság hete 
programsorozat részeként megáldjuk a 
házaspárokat. Szeretettel hívunk minden 
házaspárt, aki megerősítő áldást szeretne 

kérni kapcsolatukra 
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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 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). 
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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). 
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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. 5. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

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

Fölötted ott ragyog az ÚR, 
dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2) 

Hírlevél 
2023. január 29.  

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 

Néhány görög is volt azok között, akik 
felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 
Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai 
Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel 
fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. 
Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és 
Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így 
válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőít-
tessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom 
nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal 
meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros 
termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki 
pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi 
meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt 
megbecsüli az Atya. Most megrendült az én 
lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az 
órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért 
jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre 
hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, 
és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely 
ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy 
mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: 
Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: Nem 
énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 
Most megy végbe az ítélet e világ felett, most 
vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha 
felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 
mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, 
milyen halállal fog meghalni. (Jn 12,20–33) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Jézus nem csak azt tudja, elérkezett az idő 
számára, de pontosan tudja azt is, hogy mi vár 
rá, mit kell véghezvinnie. Nem hátrál meg a 
legnehezebb feladat elől sem, kész az életét is 
adni. Korunk kedvelt filmhősei talán 
hasonlóan rugaszkodnak neki a feladatnak, de 
ők mind a maguk dicsőségét keresik, Jézus 
viszont az Atya dicsőségére teszi mindezt. Így 
lehetséges az is, hogy Jézus sorsában csak 
látszólagos a vereség a golgotai kereszten, 
szemben bármely emberi küzdelemmel, ő a 
végső győzelem szerzője. Erre az útra indul 
most vele együtt az Egyház is. 
 Pelikán András 

Eltemettük  
 Pollák Albert Dezsőné született Kerling 

Anna 85 évet élt testvérünket és 

 Labossa László 92 évet élt testvérünket 
Nyíregyházán, aki korábban segédlelkész 
volt gyülekezetünkben. 
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Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést  

csak a szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 

 

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. 

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   
• Február 5-én, hetvened vasárnapon  
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisz-
telet 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 szeretet-
otthonban. 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 

• Február 8-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  

• Február 9-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a nagyteremben. 

• Február 10-én, pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 

• Február 11-én, szombaton 9.30-kor Fifi-
kör (fiatal ifi) a klubszobában. 

• Február 12-én, hatvanad vasárnapon  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-
ben – mocorgó foglalkozással és teaházzal. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – házaspárok megáldásával és 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentiszte-
let Balfon. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet 
a Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 29. Januar 2023 

• 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 

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

• Mittwoch, 8. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 10. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 17. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 


