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• Ma, 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. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
  Ezen a napon szupplikációt tartunk 
gyülekezetünkben, a felnőtt istentiszteleteken 
igét hirdet Aizenpreisz Oszkár teológushallgató. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hajnalban 
későbbre kell átállítani az órákat, tehát egy 
órával rövidebb az éjszaka. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
kisteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

• Szombaton 8 és 12 óra között jótékonysági 
ruhavásár a nagyteremben, a bevételt az 
ukrajnai menekültek megsegítésére továbbítjuk. 
10 órakor bábcsoport a kisteremben. 
 

 

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. 12. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 

(Jn 12,24) 

Hírlevél 
2022. március 27.  

A böjti idő 4. (Laetare) vasárnapja 

Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az ÚR a pusztában negyven éven át, hogy 
megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, 
mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, 
vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután 
mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid 
sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az 
ember, ami az ÚR szájából származik.  
 (5Móz 8,2–3) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Felüdít, de egyszersmind tanít és felbátorít 
minket, ha visszatekintünk arra az útra, amelyen 
Isten hűsége vezérelt minket. Ha felfedezzük, 
milyen kegyelmesen bánt velünk.; hányszor tett 
csodát értünk; hogyan szabadított meg 
küzdelmeink és próbáink szövevényéből. 
Gyakran, amikor már nem láttunk kiutat, Ő 
segített, utat nyitott előttünk, eloszlatta 
félelmünket, és megtöltötte szívünket dicsérettel 
és hálával. 
Jézus vasárnapunk prédikációs igéjével válaszol 
a Sátánnak, amikor kísérti őt: „nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az 
ember, ami az ÚR szájából származik.” Jézus is a 
szó teljes értelme szerint Isten igéjéből él. Isten 
életet teremtő igéjével táplálja őt, mely 
bepillantást enged lelki életébe. 

Aizenpreisz Oszkár 

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

Eltemettük  
 Szalai Jenő 88 évet élt testvérünket, 

 Sikos László 80 évet élt testvérünket, 

 Friedrich Marcell Károly 49 évet élt 
testvérünket és 

 Hirschler Gábor 60 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Molnár Ákosné született Bierbaum 

Katalin testvérünk 83 éves korában.  
Temetése március 28-án, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

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

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. További részletek 
olvashatóak a segítségnyújtás lehetőségeiről 
gyülekezetünk honlapján és ezen az oldalon: 

evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-
ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-

megsegiteserol  
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• 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 mindannyi-
unknak címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új 
zenés istentisztelet a templomban. Délelőtt 
könyvvásár és lehetőség egyházfenntartói 
járulék befizetésére a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Április 4-én, hétfőn 20 órakor nőslénykör 
(férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Április 6-án, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Április 7-én, csütörtökön 17 órakor Wochen-
predigt a nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiterem-
ben. 19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Április 8-án, pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 

• Április 10-én, virágvasárnap 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
csatlakozó teaházzal. 10 magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 
 

 

Terveink szerint a tavalyi és tavalyelőtti szünet 
után az idén újra tarthatunk jelenléti 

istentiszteleteket a nagyhéten és húsvétkor. 
A gyülekezet lelkészei és munkatársai már nagyon 
készülnek a kereszténység legnagyobb ünnepének 
különleges istentiszteleteire, reméljük, hogy újra 

sokan ünnepelhetünk együtt. 
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ab 27. März 2022 

• Sonntag, 27. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Oskar Aizenpreisz (Suppli-
kation) und Pfr. Holger Manke 
Achtung: In der Nacht von 26. auf 27. März 
werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt! 

• Donnerstag, 31. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 31. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 1. April, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarrbüro 

• Freitag, 1. April, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 3. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. 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 (Konfirmandenprüfung) 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/202
2-bojt-fastenzeit.pdf – In der Kirche liegt der 
Christophoros aus. 

https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf

