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 Ma, a böjti idő 3. (Oculi) vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű, 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. A 8 és a 
10 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter 
nyugalmazott püspök hirdeti Isten igéjét.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt  
a nagyteremben. 18 órakor ifi a kisteremben. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban.  

 A szombatra tervezett Bach-koncert betegség 
miatt elmarad. 
 
 

Feloldhattuk a járványügyi korlátozásokat, 
alkalmainkon nem kötelező sem a maszkviselés, 

sem a távolságtartás (minden második pad 
üresen hagyása). Az úrvacsoraosztásban is 

visszatérhetünk a mozgó rendtől a hagyományos 
rendhez: újra az oltárhoz térdelve, körönként 

vehetjük magunkhoz a szentséget. A közös 
kehelyhez viszont továbbra sem térünk vissza, 

kiskehellyel vagy bemártással vehetünk 
úrvacsorát.  

Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleteinkre 
és a hétközi alkalmakra egyaránt! 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
böjti száma, elvihető a vasárnapi 

istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-

bojt-fastenzeit.pdf 
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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. 11. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, 
nem alkalmas Isten országára. (Lk 9,62) 

Hírlevél 
2022. március 20.  

A böjti idő 3. (Oculi) vasárnapja 

És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény 
közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan 
volt, mint akit megöltek… A Bárány odament, és 
átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; és 
amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 
huszonnégy vén leborult a Bárány előtt… és új 
éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, 
hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, 
mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket 
Istennek minden törzsből és nyelvből, minden 
nemzetből és népből… 
És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét 
közül a második pecsétet, hallottam, hogy a 
második élőlény szól: „Jöjj!” És kijött egy másik ló, 
egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy 
elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék 
egymást az emberek… Amikor feltörte a negyedik 
pecsétet… láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek 
neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom 
adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek 
karddal, éhínséggel és döghalállal… (Jel 5-6-ból 
válogatott igeversek) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
„Oculi”, az Istent kereső szemek vasárnapján János 
apostol látomásainak segítségével bepillanthatunk 
a mennyei istentiszteletbe, ahol az ember jövője a 
kérdés. A megnyíló távlat egyszerre hátborzonga-
tóan aktuális és félelmetes, de ugyanakkor 
vigasztaló és reményteli. Ez a jövő ugyanis az 
értünk meghalt és feltámadt „győztes áldozat”, 
Jézus Krisztus kezében van… Gáncs Péter 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
  Molnár Máté kistestvérünket. 

Megáldottuk  
  Boruzs Ádám és Zax Petra testvérünk 

házasságkötését. 

Elhunyt 
 Sikos László testvérünk 80 éves korában. 

Temetése március 23-án, szerdán 15 órakor 
lesz Újkéren, a felszopori temetőben. 

 Friedrich Marcell testvérünk 49 éves 
korában. Temetése március 24-én, csütörtö-
kön 14 órakor lesz a régi Szent Mihály-
temetőben. 

 Molnár Ákosné sz. Bierbaum Katalin 
testvérünk 83 éves korában. Temetése 
március 28-án, hétfőn 13 órakor lesz teme-
tőnkben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

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 

 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja! Szívesen látunk mindenkit az 

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

 

Evangélikus egyházunk gyűjtést hirdetett az 
Ukrajna orosz megtámadása miatt bajba kerültek 
megsegítésére. Különösen is kiemeljük a pénzbeli 

támogatás lehetőségét a 
perselypenz.lutheran.hu/ukrajna oldalon keresztül 

bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással  
(Név: M.EV.EGYH. – Rendkívüli gyűjtés; 

Bankszámlaszám: 11707024-20478070). Soproni 
gyülekezetünkben persellyel is gyűjtünk erre a 

célra: hétközben a gyülekezeti házban, vasárnap a 
templomban fogadunk a megjelölt perselyben 

készpénzt. 
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 Március 27-én, a böjti idő 4. (Laetare) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet 
a nagyteremben mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 
Aznap szupplikáció lesz gyülekezetünkben, a 
felnőtt istentiszteleteken igét hirdet Aizenpreisz 
Oszkár teológushallgató. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmikló-
son. Felhívjuk a figyelmet, hogy aznap hajnalban 
későbbre kell állítani az órákat, így rövidebb 
lesz az éjszaka. 

 Március 29-én, kedden presbitériumi ülés a 
kisteremben.  

 Március 30-án, szerdán 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

 Március 31-én, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Április 1-jén, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis 
a lelkészi hivatalban. 

 Április 2-án, szombaton 8 és 12 óra között 
jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. 
10 órakor bábcsoport a kisteremben. 

 Április 3-án, a böjti idő 5. (Judica) vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet 
a templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
„Tízórai” -lelki táplálék mindannyiunknak címmel, 
magyar nyelvű, úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. Délelőtt könyvvásár, és lehetőség 
egyházfenntartói járulék befizetésére a 
templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmikló-
son. 
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ab 20. März 2022 

• Sonntag, 20. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Elfi Fiedler 

• Mittwoch, 23. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 24. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 24. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 24. März, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 27. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Oskar Aizenpreisz (Suppli-
kation) und Pfarrer Holger Manke 

 

Gebete für den Frieden 
Im Eingangsbereich der Kirche laden Gebetstafeln 
dazu ein, Gebete niederzuschreiben und 
anzuheften, sei es spontan beim Kirchenbesuch, sei 
es zuhause vorbereitet und auf einem Zettel 
notiert, der in die Kirche mitgebracht wird. 
Herzliche Einladung auch zum Verweilen bei den 
Gebetstafeln – in Verbundenheit mit all denen, 
deren Herz sich nach Frieden sehnt. 

… zum frischen Wasser 
Unter diesem Motto findet heuer der Gottesdienst 
der deutschen Konfirmanden (Konfirmandenprü-
fung) statt. Am 24. April um 9 Uhr laden die 
diesjährigen deutschen Konfirmanden zum 
deutschen Gottesdienst, den sie maßgeblich selbst 
vorbereiten und gestalten. 

Neue Ausgabe des Christophoros 
Die Fastenzeit-Ausgabe des Christophoros ist da! 
Online ist der Christophoros hier erreichbar: 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf
/2022-bojt-fastenzeit.pdf – In der Kirche liegt der 
Christophoros zum Mitnehmen aus. 

https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf

