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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 14-én, nagycsütörtökön 
9.30 gyerek-istentisztelet a nagyteremben 

(előzetes jelentkezés szükséges) 
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 hajnali 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 
 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
húsvéti száma, elvihető istentiszteleteinkről, 

letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-

husvet-ostern.pdf 
 

 
 

Gyülekezetünkben lehetőség van csökkentett 
gluténtartalmú ostyával való úrvacsoravételre. 
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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. 15. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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) 

Hírlevél 
2022. április 17.  
Húsvét ünnepe 

A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét 
volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, 
hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, 
elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, 
akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték 
az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 
Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és 
elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a 
másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint 
Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, 
hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. 
Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a 
sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy 
az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél 
fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik 
helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki 
elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem 
értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a 
halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.
 (Jn 20,1-10) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Jézus sírja üres – ez az első jele a történelem és 
személyes sorsunk legnagyobb fordulatának. 
Milyen hatással van ez ránk? Három tanú 
reakciója szembesít azzal, hogy ez az egy 
esemény sokféle vizsgálódáshoz, futáshoz, 
csodálkozáshoz, értetlenséghez, vagy akár az élet 
teljes megváltozásához vezethet. A húsvéti hír 
mindenkit megmozgatott valamilyen irányban. 
Minket mire indít? dr. Tóth Károly 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Ötvös Benedek, 

 Kretti Alex, 

 Kóczán Kinga kistestvérünket és 

 Ötvös-Béres Viktória testvérünket. 

 

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

Óvodánkba április 20-ától 24-én 14 óráig van 
lehetőség a regisztrációra az intézmény 

honlapján, majd április 25. és 27. között a 
beiratkozásra, személyesen. Szeretettel 

hívogatjuk az evangélikus családok 
3. életévét (augusztus 31-ig) betöltő gyermekeit! 

 

 
 

Május 15-én, vasárnap gyülekezeti napot 
tartunk. 

 

 
 

Május 29-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentisztelet keretében konfirmációi 

jubileumot tartunk, hívjuk az 1960, 1961, 
1962, 1970, 1971, 1972, 1995, 1996 és 1997 

években konfirmáltakat. 
 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunk szolgálatát a 
személyi jövedelemadó 2 X 1%-ának 

felajánlásával.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai 

száma: 0035.  
A Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 

18986745-1-08. 
 

 
 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 

istentiszteletek előtt és után, hogy leírja imáját 
a békéért, és elhelyezze a templom előterében. 
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• 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. 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   
• Április 24-én, a húsvét utáni 1. vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban – konfirmációi 
vizsgával. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával.  
10 órakor határmenti konfirmandustalálkozó 
Somfalván. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Április 27-én, szerdán 16.30-kor Kindergrup-
pe a kisteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Április 28-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Április 29-én, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 18 órakor jótékonysági koncert a 
templomban, közreműködik: Szalay-Gacs 
Zsuzsanna (szoprán) és Kuzsner Péter (orgona). 

• Május 1-jén, a húsvét utáni 2. vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet 
a templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a 
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 9.50-kor 
rövid gyülekezeti közgyűlés a templomban. 
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindannyi-
unknak címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új 
zenés istentisztelet a templomban. Délelőtt 
könyvvásár és lehetőség egyházfenntartói 
járulék befizetésére a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 
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uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 14. April 2022 

• 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. 

 

Die Osterausgabe des Christophoros … 
… ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. Sie ist 
unter sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-
husvet-ostern.pdf online erreichbar. 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf

