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• Ma, a böjti idő 1. (Invocavit) 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 úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Pénteken 18 órakor ifi a kisteremben. 
 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros böjti száma, elvihető az 

istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20

23-bojt-fastenzeit_0.pdf 
 

 

 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató és A fény 
felé című áhítatoskönyv megvásárolható a 

pénztárban. 
 

 

Februárban és márciusban a korábbi években 
megszokottól eltérő rendben tartjuk a 

vasárnap délutáni istentiszteleteket: 
a hónap 1. és 3. vasárnapján 16 órakor 

Fertőszentmiklóson, a hónap 2. vasárnapján 
16 órakor a kórházkápolnában, 

a vasárnaponként 15 órakor kezdődő balfi 
istentisztelet pedig a hónap 

4. vasárnapján lesz úrvacsorás. 
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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. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet: 

a hónap 2. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 1. és 3. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

(Ezen a két utóbbi helyszínen az időpontok 
februárra és márciusra megváltoztak!) 

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 klubszobában. 
Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XV. évf. 9. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög 
munkáit lerombolja. (1Jn 3,8b) 

Hírlevél 
2023. február 26.  

A böjti idő 1. (Invocavit) vasárnapja 

Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, 

hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne 

nincsen bűn. Aki őbenne marad, az nem 

vétkezik: aki vétkezik, az nem látja és nem 

ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen 

titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, 

mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az 

az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a 

bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten 

Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az 

Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert 

az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert 

az Istentől született. (1Jn 3,5–9) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   

Krisztus szabadítása nem egy teológiai tétel. 
Azzá lehet, ha egyszerűen csak megtanuljuk, 
mit vall erről szentírási alapokon az Egyház. 
De a megváltás üzenetét nem lehet a betűkbe 
rekeszteni, előbb-utóbb az ember tapasztala-
tai is rávezetik: az elveszettségből ez az egy 
út vezet ki. János evangéliuma is úgy szól 
minderről, hogy mögötte van sok-sok 
tapasztalat, élmény, megélt mélység és 
magasság... 

Pelikán András 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2023-bojt-fastenzeit_0.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2023-bojt-fastenzeit_0.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Grubits Kornél kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Horváth Jánosné született Nagy Olga 

testvérünk 86 éves korában. 
Temetése március 2-án, csütörtökön 
11.30-kor lesz a Szent György-templom 
altemplomában. 

 Gábriel Ernőné született Tölgyes Ilona 
Gyöngyi testvérünk 81 éves korában.  
Temetése március 3-án, pénteken 
15 órakor lesz temetőnkben. 
 

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

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnöksége a szíriai és törökországi természeti 

katasztrófa áldozatainak, és károsultjainak 
megsegítésére imádságra, és a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül 
adománygyűjtésre hív! 

Számlaszám: 11705008-20464565 
 

 
 

Az idei magyar nyelvű napközi gyerektábort 
június 26-30., július 2. napján tartjuk. 

„Van itt hely nálam, állj a kősziklára! 
Hegyek a Bibliában” címmel. 

Várjuk az 1-8. osztályos gyerekek családjainak 
jelentkezését az alábbi oldalon! 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFj
iFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/  

 

 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással 
várja a látogatókat:  

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
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• Március 5-én, a böjti idő 2. (Reminiscere) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék 
mindannyiunknak címmel magyar nyelvű 
úrvacsorás, új zenés istentisztelet a templom-
ban. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretet-
otthonban. 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 

• Március 8-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  

• Március 9-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Március 10-én, pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 

• Március 12-én, a böjti idő 3. (Oculi) 
vasárnapján 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 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 26. Februar 2023 

• Sonntag, 26. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. März, 15.45 Uhr 
Infonachmittag für die deutschen Konfir-
manden und deren Eltern zur 
Bad Wimpfen-Fahrt im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 2. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 3. März, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 5. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

 

Neuer Pfarrer in Bad Wimpfen 
Am 26. Februar 2023 wird Wolfgang Adelhelm 

als neuer Pfarrer unserer Partnergemeinde 
Bad Wimpfen eingeführt. Wir wünschen ihm 

einen gesegneten Beginn seines Dienstes 
und der gesamten Gemeinde Gottes Segen! 

Christophoros – Fastenzeit 2023 
Die neue Ausgabe des Christophoros ist 

erschienen, liegt zum Mitnehmen aus und 
ist über unsere Homepage sopron.lutheran.hu 

auch online erreichbar. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/

