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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a böjti idő 2. vasárnapján 8 órakor és  

10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban, 10 órakor 

személyes áldással és csatlakozóan úrvacsorával. 

9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben 

csatlakozóan teaházzal. 15 órakor istentisztelet a 

szeretetotthonban és Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Hétfőn 15 órakor böjti istentisztelet a 

szeretetotthonban. 20 órakor nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 

kisteremben. 17 órakor énekkari próba a 

klubszobában.  

• Csütörtökön 16 órakor német nyelvű 

konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor 

ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 

16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 

konfirmációi órák a kisteremben. 

• Szombaton 8 órától jótékonysági ruhavásár a 

nagyteremben. 10 órakor bábcsoport a 

kisteremben. 
 

 

Böjti evangélizáció 
a nagyteremben 

2020. március 9-11. 18 óra, 
igét hirdet Ihász Beatrix, egyházmegyénk esperese. 

 

 
 

A március 14-ei jótékonysági ruhavásárra 
köszönettel fogadunk tiszta,  

jó állapotban lévő ruhaadományokat.  
Az adományokat hétköznapokon  

8 és 12 óra között lehet elhelyezni  
a gyülekezeti ház recepciójánál. 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával. 
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben 

(párhuzamosan mocorgó alkalom a legkisebbeknek). 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban. 

16 órakor a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson 

istentisztelet. 

Hétfőn: 
15 órakor böjti istentisztelet a Szeretetotthonban. 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben 

(minden hónap 1. csütörtökön úrvacsorával). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
Szerdán: 

17 órakor énekkari próba a klubszobában. 
18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi / Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
15 órakor barkácskör-Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi / Jugendgruppe az ifiteremben, 
(heti váltásban a csütörtökivel). 

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk 
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h,  
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27.   tel.: 99/523-002 (fax -003)  
honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék 
átutalással (akár rendszeres átutalási megbízással) is 

fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 10. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok 
öröktől fogva vannak! (Zsolt 25,6) 

 

AA  BBÖÖJJTTII  IIDDŐŐ  22..  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  ((RREEMMIINNIISSCCEERREE))  

 

22 00 22 00 ..   mm áá rr cc ii uu ss   88 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, 
és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus 
gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely 
az egyház. Ennek a szolgájává lettem a szerint a 
megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti 
javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek 
Isten igéjét, azt a titkot, amely örök idők és 
nemzedékek óta rejtve volt, de amely most 
kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul 
akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége 
a pogány népek között. Ez a titok az, hogy 
Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő 
dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden 
embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, 
hogy minden embert tökéletessé tegyünk 
Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az 
ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. 
 (Kol 1,24-29) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Bár Pál apostol életében nem kevés küzdelem 
és néha igen komoly szenvedés is volt, hitét ez 
soha nem győzte le. Nem érezte kudarcnak az 
üldöztetést, és végképp nem gondolta azt, 
Isten elhagyta volna őt akkor, amikor épp 
rosszul alakult az élete. Hitte, és hirdette Jézus 
szabadítását, és minden küzdelmében ebből 
merített erőt. A Krisztus dicsőségét mindig 
maga előtt látó Pál legyen a mi példánk 
minden nehézségünkben! Pelikán András 

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


– 2 – 

Megkereszteltük 
 Ilyés Anabell kistestvérünket. 

Köszöntjük 
  e havi jubileumi 

születésnaposainkat! 

  Nőnap alkalmából a Hölgyeket! 

 
 

 

Március 15-én szupplikáció lesz gyülekezetünkben. 
8 és 10 órakor, valamint a balfi istentiszteleten igét 

hirdet Udvaros Dóra teológiai hallgató. 
Az istentiszteletek perselypénzével 

a lelkészképzést támogatjuk. 
 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi 
jövedelemadó 2 x 1%-ának felajánlásával. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035, 

a Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 
18986745-1-08. 

Kérjük, a nyilatkozaton elérhetőségeik 
felhasználásának engedélyezésével is segítsék 

egyházunk és az alapítvány munkáját. 
Köszönjük! 

 

 
 

Gyülekezetünkben gyászfeldolgozó csoport indul. 
Szeretettel várjuk azokat, akik a közelmúltban 

vagy régebben vesztették el hozzátartozójukat és 
olyan támogató közösségre vágynak, ahol 

szabadon beszélhetnek veszteségükről. 
A 10 alkalmas foglalkozást 4-8 fős, zárt csoportban, 

kéthetente tartjuk. 
Az alkalmakon az Ige tükrében járjuk körül a 

veszteség témáját. 
Jelentkezni lehet a  

20/824-24-75 telefonszámon vagy a 
kriszta@joob.org címen. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• Március 15-én, a böjti idő 3. (Oculi) 
vasárnapján 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor 
német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet a 
nagyteremben. 15 órakor istentisztelet a 
szeretetotthonban. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 15 órakor a Juventus 
fúvószenekar ünnepi alkalma a nagyteremben. 

• Március 16-án, hétfőn 15 órakor böjti 
istentisztelet a szeretetotthonban. 18 órakor 
filmklub. 

• Március 18-án, szerdán 10 órakor baba-
mama-kör az ifiteremben. 16.30-kor presbiteri 
ülés a kisteremben. 17 órakor énekkari próba a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisterem-
ben. 

• Március 19-én, csütörtökön 16 órakor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Március 20-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor 
magyar nyelvű konfirmációi órák a kisterem-
ben. 18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 

• Március 21-én, szombaton 9.30-kor Fifi az 
ifiteremben. 

• Március 22-én, a böjti idő 4. (Laetare) 
vasárnapján 8 órakor magyar, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor istentiszte-
let a szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmikló-
son. 17 órakor a „Bach mindenkinek” országos 
koncertsorozat részeként Róth Márton és Vadász 
Attila koncertje a templomban. 
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 8. März 2020 

• Sonntag, 8. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Walter Rossmann 

• Mittwoch, 11. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Donnerstag, 12. März, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 15. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Abendmahl  
mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 19. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Freitag, 20. März, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 22. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

• Donnerstag, 26. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Donnerstag, 26. März, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 29. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Christophoros – Fastenzeit 2020 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros ist  
erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 

mailto:kriszta@joob.org

