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Ma gyülekezeti délelőttöt tartunk: 

9 órakor kétnyelvű úrvacsorás istentisztelet 

a templomban – minden korosztálynak! 

Az érettségiző gyülekezeti-díjasok köszöntése 

az istentiszteleten. 

10 órától gyermekfoglalkozás kicsiknek és 

nagyobbaknak a kisteremben. 

10 órától „Hogyan lehet az egy több mint a 

sok?” címmel gyülekezeti játék 

a nagyteremben.  

11 óra után közös éneklés az ifi meghívására 

a nagyteremben. 

Dél körül közös pizzázás zárja az alkalmat. 

Szeretettel hívjuk gyülekezetünk minden 

tagját! 
 

• Ma, a húsvét utáni 4. (Cantate) vasárnapon 
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor bibiaóra a kisterem-
ben. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. Péntek és vasárnap között 
ifjúsági hétvége Révfülöpön. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
kisteremben. 
 

Múzeumunk mostantól újra rendszeres nyitva 

tartással várja a látogatókat: hétfőn és szerdán 

8 és 12, majd 13 és 15 óra között, szombaton 

és vasárnap 9.30-tól 17 óráig. 
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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. 19. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi 

elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 

Hírlevél 
2022. május 15. 

húsvét után 4. (Cantate) vasárnap 

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az 
Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, 
amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást 
szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és 
egy a Lélek, aminthogy egy reménységre 
kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; 
ő van mindenek felett és mindenek által és 
mindenekben. (Ef 4,1–6) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Egy gyülekezet vagyunk, bár sokféleképpen tudjuk 

megélni hitünket. Egy Krisztusban hiszünk 

mindannyian, bármilyen nyelven, bármilyen 

énekekkel, bármilyen stílusban is fejezzük ki ezt a 

hitet. Egy keresztségünk van, melyben mindannyi-

an Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai 

lettünk. Kicsik és nagyok, a hit útján éppen 

elindulók és régebb óta rajta haladók, a templomot 

minden lehető alkalommal látogatók és csak 

ritkábban e közösségben megjelenők, mi mind egy 

elhívást is kaptunk: megélni hitünket gyülekezeti 

közösségben és Krisztus által meglátni egymásban 

a testvért. Ezért adunk hálát Istennek, hogy nekünk 

is részünk lehet ebben a közösségben. Vele és 

egymással is elválaszthatatlanul összetartozunk. 

 Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  

 Szabó Szófia és 

 Szabó Szelina kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Szakály Dániel és Horváth Dalma 

testvérünk házasságkötését. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
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. is. A jubilánsok 

névsorát a templom előterében 
kifüggesztettük, kérjük ismerőseiket, 

segítsenek értesítésükben. 
 

Gyülekezetünk negyvenhat fiatal tagjának 
konfirmációját június 5-én, pünkösdvasárnap 

tartjuk: német nyelven 9 órakor, 
magyar nyelven 10.30-kor. 

 

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

felajánlásával május 20-áig.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai 

száma: 0035.  
A Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 

18986745-1-08. 
 

Megnyílt a jelentkezés a június 27. és július 1. 
közötti napközi gyerektáborra, aminek témája: 
Ételek a Bibliában. Szeretettel várjuk az iskolás 
gyerekeket, szüleik ezen az oldalon jelentkez-

hetnek június 13-áig: 
forms.gle/dyCF8kHDJksJeBJC7 
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• Május 22-én, a húsvét utáni 5. (Rogate) 
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 úrvacso- 
rával. 11 órakor a Líceumi Diákszövetség szervezé-
sében Molnár Béla mutatja be „A biológia-kémia 
szakos képzés története a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban. 1963-1982” című könyvét a 
nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Május 24-én kedden 17 órakor presbitériumi 
ülés a kisteremben. 

• Május 25-én, szerdán 16.30-kor Kindergruppe 
a kisteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

• Május 26-án, csütörtökön, mennybemenetel 
ünnepén 8.30-kor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – a Hunyadi iskola jubileumi ünnepé-
vel. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 17 órakor német nyelvű, úrvacsorás 
istentisztelet a nagyteremben. 18 órakor a magyar 
nyelvű konfirmandusok előadása a templomban 
„Amikor feltámad a szél” címmel. 

• Május 27-én, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis 
a lelkészi hivatalban. 

• Május 28-án, szombaton „Egyek Krisztusban” 
címmel egyházkerületi missziói napot tartanak 
Balatonbogláron, jelentkezni lehet május 20-áig a 
püspöki hivatalban és az interneten: 
forms.gle/guhp3johprqGtmmx8 

• Május 29-én, a húsvét utáni 6. (Exaudi) 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet 
a templomban – csatlakozóan világháborús 
megemlékezés a templom előterében. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – konfirmációi 
jubileummal és csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 
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ab 15. Mai 2022 

• Sonntag, 15. Mai, 9 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst anlässlich des 
Gemeindetages – mit Abendmahl 
mit Pfr. András Pelikán und Pfr. Holger Manke 
anschl.: Gemeindevortag 

• Donnerstag, 19. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht in der Kirche 

• Donnerstag, 19. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 22. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Mittwoch, 25. Mai, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 26. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 26. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 

Dank an Gertraud Winter 
Seit zwanzig Jahren übernimmt Gertraud Winter 
regelmäßig deutschsprachige Gottesdienste in unserer 
Gemeinde. Im Gottesdienst am 15. Mai danken wir ihr 
für ihren bisherigen Dienst und wünschen ihr weiterhin 
Gottes Segen für ihr Wirken in unserer Gemeinde! 
 

Gemeindepreis 2022 
Jährlich werden verdiente junge Menschen, die gerade 
den Schulabschluss absolvieren, für ihr Engagement in 
der Gemeinde mit dem Gemeindepreis ausgezeichnet. 
Heuer sind dies: Elmira Bali, Ábel Czigány, Márta 
Gabnai, Botond Hegedüs, Barnabás Kohlmann, Samu 
Körmendy, Adam Krutzler, Anna Németh, Zalán Németh, 
Dániel Szabó und Petra Varga. Ihnen gilt unser 
herzlicher Dank für alles Bisherige! Die Überreichung 
des Gemeindepreises findet im Gottesdienst am 15. Mai 
statt. 

https://forms.gle/dyCF8kHDJksJeBJC7?fbclid=IwAR3rxcPAwdPJsvWc7PqfT8MIDJUZ8RVUQOjc2B_HnqdYRL3z6RjZF_RFhno
https://forms.gle/guhp3johprqGtmmx8?fbclid=IwAR2AQwXFhKm_t1tTejrZ4_6xibpKf8_SJSS5Q3xvnBerVfu6LkYrJQDm8YI

