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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK
április 13-án, nagycsütörtökön
• 17.00 kétnyelvű úrvacsorás istentisztelet mozgássérültek
passióelőadásával
április 14-én, nagypénteken
• 8.00 magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet
• 9.00 német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet
• 10.00 magyar nyelvű istentisztelet csatlakozó úrvacsorával
• 15.00 úrvacsorás istentisztelet a Szeretetotthonban
• 18.00 magyar nyelvű istentisztelet csatlakozó úrvacsorával és passióolvasással
április 15-én, nagyszombaton
• 14.00 német nyelvű istentisztelet a temetőkápolnában
• 15.00 magyar nyelvű istentisztelet a temetőkápolnában
április 16-án, húsvét vasárnapján
• 5.00 magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet áldozati
gyűjtéssel – ezt követően közös reggeli a
gyülekezeti teremben
• 7.30 úrvacsorás istentisztelet a Szeretetotthonban
• 8.00 magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet áldozati
gyűjtéssel
• 9.00 német nyelvű úrvacsorás istentisztelet áldozati
gyűjtéssel
• 10.00 magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet áldozati
gyűjtéssel
• 15.00 Balf, úrvacsorás istentisztelet
• 16.15 Fertőszentmiklós, úrvacsorás istentisztelet
április 17, húsvéthétfőn
• 8.00 magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet
• 9.00 német nyelvű istentiszteletet
• 10.00 magyar nyelvű istentisztelet csatlakozó úrvacsorával

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK A HÉTEN
• Húsvéthétfőn a szeretetotthoni bibliaóra elmarad.
• Szerdán 8.15-kor lesz a Hunyadi iskola, 10 órakor a

Líceum húsvéti istentisztelete a templomban.
• Szombaton Szent György-nap lesz a Hunyadi
iskolában.
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IS TE N TI S Z TE LE TE IN K
Vasárnap:
(a hónap 3. vasárnapján beépített úrvacsorával)
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson
istentisztelet.
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap 1. csütörtökön úrvacsorával).
Pénteken:
15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban.

MIN D E N H É TE N
Hétfőn:
15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban.
Szerdán:
17 órakor énekkar a klubszobában.
Csütörtökön:
18 órakor bibliaóra a kisteremben.
Pénteken:
17.30-kor ifi − Jugendgruppe az iﬁteremben,
19.30-kor nagyifi az ifiteremben.

E LÉ R H E TŐS É G E I N K
Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002 (fax -003)
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék
átutalással (akár rendszeres átutalási megbízással) is
fizethető: OTP 11737083-20006895
IX. évf. 16. szám Szerkesztette: Kóczán Krisztián
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az
evhirlev@gmail.com címen.

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18)

HÚSVÉT

ÜNNE PE

2017. á p r i l i s 1 6 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy
kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?
Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává
legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi
húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott.
Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság
és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és
igazság kovásztalanságával.
(1Kor 5,6-8)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Semmi sem a régi! Jézus Krisztus halála és
feltámadása egyszer s mindenkorra megváltoztatta az
ember gondolatait halálról és életről. Amit eddig
elkerülhetetlen és biztos pusztulásnak gondoltunk, az
most már legyőzött rosszként látszik, a biztos nem a
halál, hanem az élet, az örök élet. Pál apostol szavai
figyelmeztetőek is számunkra: ha Krisztus elvégezte
ezt a szabadítást, akkor nem kell, nem is lehet úgy
élnünk tovább, mintha ez nem történt volna meg.
Ami bennünk a régi, a rossz, a reménytelen, azt el kell
engednünk, hogy helyére az új, a jó, az örömteli
kerülhessen. Hatalmas fordulat ez az emberiség
történetében, és hatalmas fordulat lehet a mi
életünkben is. Próbáljuk meg az idei húsvétot nem
csak a szokásaink szerint végigélni, hanem ezt a
gondolatot is, mint egy kovászt, beletenni, és hagyni,
hogy hasson, formáljon!
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Gilicz Dávid és
 Kóczán Kamilla Kincső kistestvérünket.

Eltemettük
 Gárdai Ernő 90 éves korában elhunyt
testvérünket és
 Brenner Vilmos Lajos 43 éves korában elhunyt
testvérünket.

Elhunyt
 Magassy

Vilma
diakonissza
testvérünk,
gyülekezetünk korábbi presbitere 86 éves
korában.
Temetése április 18-án, kedden 14.30-kor lesz
temetőnkben.

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros
húsvéti száma, a templomból elvihető és letölthető
honlapunkról: sopron.lutheran.hu/fajl/161

Gyülekezeti gyűjteményeink muzeológus munkakörbe
állást hirdetnek. A státusz határozott idejű, négy órás
munkakör. Az alkalmazás feltételei: szakirányú
végzettség, gyűjteményi munkában szerzett tapasztalat,
német és/vagy angol nyelvtudás, alapos és pontos
munkavégzés. Feladatok: részvétel a gyűjtemény
szakmai munkájában, nyilvántartások vezetése,
csoportos és egyéni tárlatvezetések, pályázatok írása és
azok végrehajtása, digitalizálás.
A szakmai önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu
Egyházunkat támogathatják a személyi
jövedelemadó 2 x 1%-ának felajánlásával.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035
A Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma:
18986745-1-08
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IDEJÉBEN HIRDETJÜK
• Április 23-án, a húsvét utáni 1. vasárnapon 8

órakor és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban; 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó alkalommal.
15 órakor istentisztelet Balfon. A 10 órakor kezdődő
istentiszteletünk keretében köszöntjük konfirmációi
jubilánsainkat. Az 1992-ben, 1967-ben és 1957-ben
konfirmáltak névjegyzékét kifüggesztettük a templom
kijáratánál. Írásos meghívónkkal az érintetteket nem
minden esetben tudjuk elérni, ezért szeretettel
kérjük, hogy ha ismerősöket találnak a listán,
lehetőség szerint jelezzék feléjük a meghívást.
Köszönjük!
• Április 24-én, hétfőn 15 órakor újraindul a
bibliaóra-sorozat a szeretetotthonban. 18 órakor
filmklub a kisteremben. 20 órakor nőslénykör a
klubszobában.
• Április 26-án, szerdán 16.30-kor Kindergruppe,
német gyerekcsoport a kisteremben.
• Április 27-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.
• Április 28-án, pénteken 15 órakor istentisztelet a
szeretetotthonban.
• Április 28. péntek és május 1. hétfő között ifjúsági
csoport utazik bad wimpfeni testvérgyülekezetünkbe.
Az ifi-Jugendgruppe alkalma emiatt elmarad.
• Április 29-én, szombaton 10 órakor mocorgós
délelőtt a nagyteremben.
• Április 30-án, a húsvét utáni 1. vasárnapon 8
órakor és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban – mind a három
áldozati gyűjtéssel; 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó alkalommal. 15 órakor
istentisztelet Balfon.
Május 14-én, vasárnap gyülekezeti napot tartunk
Radosné Lengyel Anna újságíró előadásával,
közös ebéddel és sok más programmal.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 13. April 2017
• Gründonnerstag, 13. April, 17 Uhr
zweisprachiger Abendmahlsgottesdienst
mit Pfr. András Pelikán und Pfr. Holger Manke –
mit Passionsspiel von Menschen mit Behinderung
• Karfreitag, 14. April, 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Karsamstag, 15. April, 14 Uhr
Andacht auf dem Friedhof mit Pfr. Holger Manke
• Ostersonntag, 16. April, 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Der Gemeindechor wirkt mit.
Herzliche Einladung zum Konzert des Esterházy-Trios
am Ostersonntag, 16. April um 17 Uhr
in der ehem. Militärakademie Kőszeg
(Dr. Nagy-László-Institut, Kiss J. u. 31.)
Ernő Sebestyén (Violine), Tamás Mérei (Violoncello) und
Ferenc Bognár (Klavier) spielen Werke von Haydn, Bach
und Beethoven. Ostersegen: Dekán Dr. László Ratkai
(Ják) und Holger Manke. Eintritt frei, Spenden erbeten.
• Ostermontag, 17. April, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 20. April, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 21. April (!), 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarrbüro
• Freitag, 21. April, 17.30 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 23. April, 9 Uhr – Quasiomodogeniti
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Am 7. Mai findet im Rahmen des deutschen
Gottesdienstes um 9 Uhr die Konfirmandenprüfung
statt. Thema: Woraus schöpfen wir im Leben Kraft?
Die Osterausgabe unserer zweisprachigen
Gemeindezeitung Christophoros ist erschienen

