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

április 10-én, virágvasárnap 
  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra gyerek-istentisztelet teaházzal 

10 óra  magyar istentisztelet személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával 

15 óra istentisztelet Balfon 
16 óra istentisztelet Fertőszentmiklóson 

április 14-én, nagycsütörtökön 
9.30 gyerek-istentisztelet (széder-alkalom, 

előzetes jelentkezést kérünk) 
17 óra német úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

április 15-én, nagypénteken 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  
  9 óra német úrvacsorás istentisztelet 

10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar istentisztelet passióolvasással és 

csatlakozó úrvacsorával 

április 16-án, nagyszombaton 
14 óra német istentisztelet a temetőkápolnában 

15 óra magyar istentisztelet a temetőkápolnában 

április 17-én, húsvétvasárnap 
  5.15 magyar úrvacsorás istentisztelet  
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

áldozati gyűjtéssel 

  9 óra német úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson 

április 18-án, húsvéthétfőn 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet 
10 óra  magyar istentisztelet  

csatlakozó úrvacsorával 
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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. 
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 kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

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: hétköznap 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 
XIV. évf. 14. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy 
kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, 

annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14–15) 

Hírlevél 
2022. április 10. 
Virágvasárnap 

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van 
szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van 
közösség a Lélekben, ha van irgalom és 
könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet 
azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a 
szeretet legyen bennetek, egyet akarva 
ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek 
önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem 
alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is. (Fil 2, 1–4) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Túl sokszor hallhattuk már azt, hogy "senki ne a 
maga hasznát nézze, hanem a másét" ahhoz, hogy 
könnyen elengedjük a fülünk mellett. De túl 
kevésszer gyakoroltuk ezt ahhoz, hogy ne kelljen 
újra halljuk. És minél inkább a fülünk mellett 
engedjük el, annál inkább kell szóljon a 
figyelmeztető szó. Pál levele azonban lényegében is 
más és több annál, mint erkölcsi figyelmeztetés a 
helyes viszonyulásra. Pál Krisztus példáját tárja 
elénk, és hitvallást tesz a miértünk mindenét, az 
életét is áldozó Megváltóról, aki valóban nem a 
maga hasznát nézte, hanem mindhalálig 
engedelmes volt. Nélküle végletesen elveszettnek 
éreznénk magunkat, vele viszont reménnyel teli az 
életünk. A halál legyőzője ő, aki ezt a mi életünkre 
nézve is megnyitotta. Ez a "vigasztalás Krisztus-
ban", és ezért szól újra a "szeretetből fakadó 
figyelmeztetés" is. Pelikán András 
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Megkereszteltük  

 Bali Olivér Mirkó és 

 Wratschko Mia Sophie kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Maráz László 63 évet élt testvérünket, 

 dr. Tassy Istvánné dr. Mészáros Olga 
108 évet élt testvérünket, 

 Kremser Ernő 74 évet élt testvérünket és 

 Ivánkovics Jánosné született Varga Ilona 
93 évet élt testvérünket. 

 

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

A tavalyi és tavalyelőtti szünet után az idén 
újra tarthatunk jelenléti istentiszteleteket a 

nagyhéten és húsvétkor. A gyülekezet lelkészei 
és munkatársai már nagyon készülnek a 
kereszténység legnagyobb ünnepének 

különleges istentiszteleteire, reméljük, hogy 
sokan ünnepelhetünk együtt! 
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• Április 20-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Április 21-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor 
női imaóra a klubszobában. 

• Április 22-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Április 24-én, a húsvét utáni 1. (Quasi 
modo geniti) 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. 
 
 
 

 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 
istentiszteletek előtt és után, hogy leírja 

imáját a békéért, és elhelyezze a templom 
előterében. 

 

 
 

Evangélikus egyházunk gyűjtést hirdetett 
az Ukrajna orosz megtámadása miatt bajba 

kerültek megsegítésére. Különösen 
kiemeljük a pénzbeli támogatás lehetőségét, 
bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással 

(Név: M.EV.EGYH – Rendkívüli gyűjtés; 
Bankszámlaszám: 11707024-20478070). 
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uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 10. April 2022 

• Palmsonntag, 10. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Gründonnerstag, 14. April, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Karfreitag, 15. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Karsamstag, 16. April, 14 Uhr 
Friedhofsandacht mit Pfr. Holger Manke 

• Ostersonntag, 17. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Ostermontag, 18. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 21. April, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 21. April, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 22. April, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 22. April, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 24. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmandenprüfung 
mit Pfr. Holger Manke und den Konfis – 
siehe hier: 

… zum frischen Wasser 
Unter diesem Motto findet heuer der Gottesdienst der 
deutschen Konfirmanden (Konfirmandenprüfung) statt. 
Am 24. April um 9 Uhr laden die diesjährigen deutschen 
Konfirmanden zum deutschen Gottesdienst, den sie 
maßgeblich selbst vorbereiten und gestalten. 


