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• Ma, a húsvét ünnepe utáni 6. vasárnapon 8 és 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű istentisztelet 
a templomba konfirmációi vizsgával. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet szabadtéren, a gyülekezeti 
ház előtt, eső esetén a nagyteremben. 15 órakor 
online Mocorgó. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
nagyteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Szombaton 10 órakor magyar nyelvű 
konfirmációi istentisztelet a templomban. 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait. Magyar és német nyelven is 

folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk életének 
fontos információiról. Magyar nyelven hétfőtől 
szombatig naponta kétperces videóáhítatot, 

vasárnaponként és ünnepnapokon a templomi 
igehirdetés videófelvételét, valamint online 
gyerek-istentiszteletet és Mocorgót is közzé 

teszünk: 
sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes 

sopron.lutheran.hu/irasaink/iras 
facebook.com/evsopron    

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A 

https://bit.ly/2PVV0QS  
 

Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja: 
2021. június 21–25. A téma bibliai mesterségek 

megismerése lesz.  

 

A nem egyházi iskolákban május 20-áig jelezhetik 
a szülők, hogy evangélikus hit- és erkölcstant 

választanak. Kérjük a családokat, éljenek a 
lehetőséggel! Az evangélikus hitoktatás nem 

evangélikus templomban keresztelt és meg nem 
keresztelt gyermekek számára is nyitott. 
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Vasárnap: 

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

10 órakor magyar istentisztelet. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet: 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson, 

a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában. 
 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
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Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 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 

XIII. évf. 20. szám Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

Jézus Krisztus mondja: „Ha felemeltetem a földről, 
magamhoz vonzok mindeneket.” (Jn 12,32) 

 

Hírlevél 
2021. május 16.  

Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap (Exaudi) 

És így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a 
Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik 
napon fel kell támadnia a halottak közül, és 
hirdetni kell az ő nevében a megtérést és 
abűnbocsánatot minden nép között, 
Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. 
És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti 
pedig maradjatok a városban, amíg fel nem 
ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,46–49) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Jézus tanúvá tesz minket. Ez azt jelenti, hogy 
Istennek van egy hatalmas terve ezzel a világgal, 
amivel megtérést és bűnbocsánatot akar 
ajándékozni az embereknek. És ez a terv 
nemcsak Jézus halálából és feltámadásából áll, 
hanem nekünk is szerepet szán benne. Aki átélte 
a közösséget Istennel, annak a számára ez 
megújulás és erő forrása, és ezt nem tarthatjuk 
meg magunknak. De nem a magunk erejét kell 
továbbadnunk, hanem Jézus akar cselekedni 
rajtunk keresztül. Sokszor nincs a bajjal, 
betegséggel, halállal, gyásszal szemben. Jézus 
szót, örömhírt ad a szánkba. Ha ő szól bele 
emberi életekbe, akkor vigasztalást, bátorítást, 
kiutat tud adni. Ezzel a céllal adja nekünk 
Szentlelkét, mert szavának ezt a gazdag 
ajándékát akarja rajtunk keresztül célba juttatni. 

Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://www.youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Bokor Sándor 57 évet élt testvérünket. 
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Konfirmációi istentiszteleteinket pünkösdkor 
tartjuk. A járványhelyzet miatt az eddigiektől 

eltérően összesen négy istentiszteleten 
konfirmálnak majd a fiatalok. Pünkösd előtti 
szombaton egy, pünkösd vasárnapján három 

konfirmációi istentisztelet lesz. Úrvacsoravételre 
csak a most konfirmáló fiataloknak lesz 

lehetősége. 

 

Templomi jelenléti istentiszteleteinken továbbra 
is be kell tartanunk a korlátozásokat: a 

templomban kizárólag a távolságtartás 
betartásával, a kézfertőtlenítő használatával, az 

orrot és szájat elfedő maszk viselésével van 
lehetőség jelen lenni. Az istentiszteleteken nem 

lehetséges az úrvacsoravétel, rövidített 
liturgiával zajlanak ezek az alkalmaink. Hétközi 

alkalmaink még továbbra is szünetelnek. 

 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi 
jövedelemadó 2×1%-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 a gyülekezetünk működéséhez adott 
elmúlt évi támogatást. Az idei évben is várjuk az 
egyházfenntartói járulékot, mely befizethető 

személyesen pénztárunkban, internetes 
átutalással, vagy perselypenz.hu oldalon kártyás 

fizetéssel. 
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• Május 23-án, pünkösdvasárnap 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban. 9 
órakor német nyelvű, 10.15-kor és 11.30-kor 
magyar nyelvű konfirmációi istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon, 
16.15-kor Fertőszentmiklóson. 

• Május 24-én, pünkösdhétfőn 8 és 10 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban. 

• Május 26-án, szerdán 18 órakor bibliaóra a 
nagyteremben. 

• Május 27-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Május 30-án, Szentháromság ünnepén 8 és 10 
órakor magyar, 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban. 9 órakor szabadtéri gyermek-
istentisztelet a gyülekezeti ház előtt (eső esetén a 
nagyteremben). 15 órakor istentisztelet Balfon. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Templomunk átfogó felújításának 
munkálataihoz presbitériumunk döntése alapján 
a felmérési tervek elkészítésével nekifogunk. Az 
előkészítő, tervezési munkákhoz Magyarország 
Kormánya 70 millió forintos támogatást ad. A 
közeljövőben előfordulhat, hogy a felmérési 

tervek elkészítéséhez szükséges munkák nyomait 
találhatjuk a templomban. Mindannyiunk közös 

érdeke, hogy templomunk megújuljon, így kérjük 
gyülekezeti tagjaink türelmét és a megújulásért 

való imádságot. 
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ab 16. Mai 2021 

• Sonntag, 16. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmandenprüfung 
mit Pfr. Holger Manke und den deutschen 
Konfirmanden in der Kirche. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Boróka Varga, Gabica Varga, Luca Horváth 

• Donnerstag, 20. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal (!) 

• Pfingstsonntag, 23. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der de-
utschen Konfirmanden 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Boróka Varga, Gabica Varga, Luca Horváth und 
Oskar Aizenpreisz 

• Pfingstmontag, 24. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche. 

• Donnerstag, 27. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal (!) 

• Sonntag, 30. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche. 

 

Die deutschsprachigen Online-Gottesdienste 
aus der Zeit März/April 2021 können unter 

diesem Link angesehen werden: 
https://bit.ly/2PVV0QS 

 

Zu Pfingsten 2021 werden folgende Jugendliche 
in deutscher Sprache konfirmiert: 

Hédi Amrein, Nelli Friedrich, Gellért Grieszler, 
Florian Jakab, Bálint Lankovics, Máté Lankovics, 

Kata Szabó, Vivien Tóth und Viktória Wilfing. 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://bit.ly/2PVV0QS

