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• Ma, a húsvét utáni 2. (Misericordias Domini) 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
– mocorgó foglalkozással. 9.50-kor rövid 
gyülekezeti közgyűlés a templomban. 10 órakor 
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak 
címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új zenés 
istentisztelet a templomban. Délelőtt könyvvá-
sár és lehetőség egyházfenntartói járulék 
befizetésére a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

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

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 18 órakor ifi az ifiteremben. 
 

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. 
 

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). 
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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. 17. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter 

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

Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az 

én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem 

őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet 

adok nekik.” (Jn 10,11.27–28) 

Hírlevél 
2022. május 1.,  húsvét után 2. 

 (Misericordias Domini) vasárnap 

Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam 
keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. 
Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, 
amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak 
szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. 
Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak 
szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem 
őket a népek közül, és összegyűjtöm az 
országokból, azután beviszem őket a saját 
földjükre; Izráel hegyein, a völgyekben és az 
ország minden lakóhelyén fogom legeltetni őket. 
Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izráel magas 
hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, 
ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek 
Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én 
keresek nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, 
az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet 
visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét 
erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy 
legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,11–16) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Divat a birkaszemléletet ostorozni. És valóban 
nagy tévedés és tragédia úgy élni, ha valaki 
mindennek és mindenkinek bedől, ha meg lehet 
vezetni. De a jó Pásztor nyájába tartozni egészen 
más. Ő nem másoknál működő egyenmegoldást 
akar ránk kényszeríteni. Ő személyesen ismer 
minket. Ő úgy tud vezetni, terelgetni, ahogyan az 
személyesen a legjobb nekünk. dr. Tóth Károly 

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

 Gárdai Ernőné született Kardos Edit 85 
évet élt testvérünket és 

 Szalay Nándorné született Bschaden 
Katalin 93 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 

 Czinder Lászlóné született Dévai Klára 
testvérünk 82 éves korában és 

 Czinder László testvérünk 59 éves 
korában. 
Temetésük május 2-án, hétfőn 16 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Hoffer Gézáné született Vámos Mária 
testvérünk 80 éves korában. 
Temetése május 6-án, pénteken 11.30-kor 
lesz a Szent Mihály-temetőben. 

 Sátory Károlyné született Virág Margit 
testvérünk 84 éves korában. 
Temetése május 6-án, pénteken 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

 Klementsits Zoltán testvérünk 59 éves 
korában. Temetése május 7-én, szombaton 
11 órakor lesz temetőnkben. 

 
 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 

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

 

Május 15-én, vasárnap gyülekezeti napot 
tartunk. 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Chris-

tophoros húsvéti száma, elvihető istentisztele-

teinkről, letölthető honlapunkról: sop-

ron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-

husvet-ostern.pdf  
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• Május 8-án, a húsvét utáni 3. (Jubilate) 

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-

ban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 

nagyteremben – 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 Fertőszent-

miklóson.  

• Május 9-én, hétfőn 20 órakor nőslénykör 

(férfi beszélgetőkör a klubszobában). 

• Május 11-én, szerdán 18 órakor bibliaóra 

a kisteremben. 

• Május 12-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 

az ifiteremben. 

• Május 13-án, pénteken 15 órakor 

barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 

Glaubensgesprächskreis a lelkészi 

hivatalban. 

• Május 14-én, szombaton 9.30-kor Fifi 

(fiatal ifi) a kisteremben. 

• Május 15-én, a húsvét utáni 3. (Cantate) 

vasárnapon 9 órakor kétnyelvű úrvacsorás 

istentisztelet a templomban, ezt követően 

gyülekezeti nap a gyülekezeti házban.  

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
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ab 1. Mai 2022 

• Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl. Gemeindeversammlung in der Kirche 
und Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 5. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 5. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 6. Mai, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• 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 Kindergruppe und der Kibiwo – 
Nähere Informationen folgen. 

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

 

Die Osterausgabe des Christophoros … 
… ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. Sie ist 
unter https://sopron.lutheran.hu/ online erreichbar. 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-husvet-ostern.pdf
https://sopron.lutheran.hu/

