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• Ma, a húsvét utáni 3. (Jubilate) vasárnapon 

8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban. 9 órakor német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban.  

9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-

ben – mocorgó foglalkozással és csatlakozó 

teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban – személyes igei 

áldással és csatlakozó úrvacsorával.   

15 órakor istentisztelet Balfon. 15. órakor séta 

temetőnkben „Holtak nyomában, avagy miről 

mesélnek a sírok” címmel. 16 órakor 

istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szerdán 18 órakor bibiaóra a kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-

kreis a lelkészi hivatalban.  

• Szombaton 9.30-kor Fifi (fiatal ifi) a 

kisterembe. A Kindergruppe kirándulása. 
 
 
 

 

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. 18. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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 8. 

húsvét után 3. (Jubilate) vasárnap 

Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort 
ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig 
előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy 
vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, 
hogy világítson nekik, és éjjel-nappal 
mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop 
nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. 

(2Móz 13,20–22) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Milyen különlegesen jó lehet egészen pontosan 
tudni, Isten merre vezeti az embert, hol a helye a 
világban, az életben. Izrael pontosan ezt az 
ajándékot kapta, amikor az egyiptomi 
szabadulás után tűz és felhőoszlop által Isten 
vezette őket Kánaán, az ígéret földje felé. Sajnos 
tudjuk azt, hogy csak egészen rövid ideig tudtak 
jól élni ezzel a lehetőséggel, utána elbizonytala-
nodva elvesztegették lehetőségüket és hosszas 
vándorlás kezdődött a pusztában. De sajnos azt 
is jó, ha tudjuk, hogy mi magunk is gyakran 
hasonló utakat járunk be. Hiszen nekünk is 
pontosan megmutatja Isten azt, merre vezet az 
utunk, az írott ige fényével mégsem bánunk mi 
sem jól, elvesztegetjük ajándékba kapott időnket 
és lehetőségeinket. És csak vágyakozunk Izrael 
megajándékozottságára, holott ugyanúgy 
részesei vagyunk az ő ajándékainak. Figyeljünk 
arra, ne tévesszük szemünk elől a helyes irányt, 
és legyünk rajta kitartóak!  Pelikán András 

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

 Gadóczy-Kiss Natália és 

 Vágó Nándor kistestvérünket. 

Eltemettük  

 Czinder Lászlóné született Dévai Klára 

82 évet élt testvérünket, 

 Czinder László 59 évet élt testvérünket, 

 Hoffer Gézáné született Vámos Mária 

80 évet élt testvérünket, 

 Sátory Károlyné született Virág Margit 

84 évet élt testvérünket és 

 Klementsits Zoltán 59 évet élt testvérün-

ket. 

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. 
 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 

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

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a  

Christophoros húsvéti száma, elvihető 

istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/ 

2022-husvet-ostern.pdf  
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Május 15-én, vasárnap gyülekezeti napot 

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! 

• 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

• Május 18-án, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

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

• Május 20-án, pénteken 15 órakor barkács-
kör a társalgóban. 

• Május 20. péntek és 22. vasárnap között 
ifjúsági hétvégét tartunk Révfülöpön. 

• Május 21-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a kisteremben. 

• 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 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 8. Mai 2022 

• Sonntag, 8. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 12. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 12. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 12. Mai, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 13. Mai, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Samstag, 14. Mai 
Ausflug der Kibiwo/Kindergruppe 
– Nähere Informationen bei Pfr. Holger Manke. 

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

• Donnerstag, 19. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• 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 

 

Die Osterausgabe des Christophoros … 
… ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. Unter 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/202
2-husvet-ostern.pdf ist sie online erreichbar. 
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