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 Ma, a böjti idő 5. (Judica) vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet 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 és lehetőség egyházfenntartói 
járulék befizetésére a templom előterében. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában. 

 Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a klubszobában. 

 Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 16.30-kor Kindergruppe az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben.  
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   

 Április 13-án, szerdán 18 órakor bibliaóra 
a kisteremben. 
 

 

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. 
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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. 13. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 

sokakért. (Mt 20, 28) 

Hírlevél 
2022. április 3.  

A böjti idő 5. (Judica) vasárnapja 

Másnap így szólt Mózes a néphez: Igen nagy 
vétket követtetek el. Ezért fölmegyek most az 
ÚRhoz, talán engesztelést tudok szerezni 
vétketekért. Visszatért tehát Mózes az ÚRhoz, és 
ezt mondta: Ó, jaj! Nagyon nagy vétket követett 
el ez a nép, mert aranyból istent csinált 
magának. Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha 
nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet 
írtál! Az ÚR így felelt Mózesnek: Csak azt törlöm 
ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Most azért 
menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam: íme, 
az én angyalom megy majd előtted.  
 (2Móz 32,30–34a) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Nem Mózes az egyetlen, akinek mások vétkei 
miatt kell nehéz sorsot felvállalni. Tulajdon-
képpen sokszor mi magunk is átélhetünk ilyen 
helyzeteket. De más az, amikor elszenved 
valaki egy ilyen helyzetet, és más, amikor 
felelősséget is kell viseljen. Mózes a nép azon 
vétkei miatt áll újra az Úr elé, melyeket az ő 
távollétében követtek el. Mózesnek pedig így is 
ki kell állnia a nép nevében, sőt, tovább kell 
vezesse őket Isten akaratából. A bűnbánat és 
vezeklés útját járják, hogy majd végül elérjék 
az Úr ígéreteinek beteljesedését. 

Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Molnár Ákosné született Bierbaum 

Katalin 83 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Maráz László testvérünk 63 éves korában. 

Temetése április 5-én, kedden 11 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Kremser Ernő testvérünk 74 éves 
korában. Temetése április 8-án, pénteken 
11 órakor lesz temetőnkben. 

 Ivánkovics Jánosné született Varga Ilona 
testvérünk 93 éves korában. Temetése 
április 8-án, pénteken 14 órakor lesz a 
Szent Mihály-temetőben. 

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

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 
istentiszteletek előtt és után, hogy leírja imáját 
a békéért, és elhelyezze a templom előterében. 

 

 
 

Ma délelőtt lehetőséget kínálunk az 
egyházfenntartói járulék befizetésére 
készpénzben, az istentiszteletek előtt és után a 
templom előterében, a könyvvásáron. 
Gyülekezetünk tagjainak befizetéséből 
működik. Kérjük, hogy közösségünk minden 
felnőtt tagja vegyen részt ezen a módon anyagi 
terheink hordozásában. Az egyházfenntartói 
járulék összegének nincs kötelező minimuma, 
a presbitérium 2017-es ajánlása az aktív 
keresők számára havi 1500 Ft-os összeget 
javasolt. A hozzájárulás befizethető átutalással, 
csekken és a pénztárban is. 
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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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ab 3. April 2022 

• Sonntag, 3. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 6. April, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Jugendraum (!) 

• Donnerstag, 7. April, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 7. April, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 7. April, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 8. April, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarrbüro 

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

Gebete für den Frieden 
Im Eingangsbereich der Kirche laden Gebetstafeln wei-
terhin dazu ein, Gebete für den Frieden niederzuschrei-
ben und anzuheften, 

 

Neuer Partnerschaftsfilm 
Der neue bayerisch-ungarische Partnerschaftsfilm, der 
letzten Sommer teilweise auch bei uns gedreht wurde 
ist nun veröffentlicht: https://youtu.be/2Y7gzw09Nrg  

 

… 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. 

 

Neue Ausgabe des Christophoros 
Die Fastenzeit-Ausgabe des Christophoros ist da! Online 
ist der Christophoros hier erreichbar: 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/202
2-bojt-fastenzeit.pdf – In der Kirche liegt der 
Christophoros aus. 

https://youtu.be/2Y7gzw09Nrg
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf

