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• Ma, a böjti idő 3. (Oculi) vasárnapján 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet 
a templomban. 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. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Kedden 18 órakor ifi a kisteremben. 

• Szerdán 15 órakor a Juventus Fúvószenekar 
koncertje a nagyteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Csütörtök és vasárnap között lehet 
regisztrálni a Hunyadi iskola szeptemberben 
induló 1. évfolyamára az iskola honlapján. 

• Péntek és vasárnap között magyar és német 
nyelvű konfirmandus-hétvégék. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában. 
 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros böjti száma, elvihető az 

istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/202

3-bojt-fastenzeit_0.pdf 
 

 

 

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. 

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. 11. szám. Szerkesztette: Deák Adrienn 

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 az Isten országára. (Lk 9,62) 

Hírlevél 
2023. március 12.  

A böjti idő 3. (Oculi) vasárnapja 

Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, 

aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit 

cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi 

vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő 

dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem 

drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 

Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése 

előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent 

tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki 

feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget 

adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység 

is legyen. (1Pt 1,17–21) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Mitől lehet hiábavaló élet helyett értelmes, 

szeretettel teli életem? Mitől lehet a hitem 

reménység is, azaz távlat a mindennapok számára, 

amibe belekapaszkodhatom, amire rábízhatom 

magamat? Mitől lehet Isten távoli, félelmetes Úrból 

közeli, megszólítható Atyává? A válasz ezekre a 

kérdésekre nem valami tárgy vagy módszer, 

hanem Jézus Krisztus személye, az ő halála és 

feltámadása. A kereszt nem valami rögtönzött 

megoldási kísérlet, hanem Isten régen elhatározott 

terve, amivel a legdrágábbat áldozta fel értünk. Ez 

az a fordulat, ami meg tudja változtatni az én 

életemet is. dr. Tóth Károly 

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  
 Magyar Péter, 

 Magyar Bertalan  

 Győrváry Hajnalka és 

 Győrváry Anna kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Takács Ernőné született Baranyai Éva 

Jolán testvérünk 77 éves korában.  
Temetése március 17-én, 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/  

 

 

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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• Március 19-én, a böjti idő 4. (Laetare) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Március 22-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  

• Március 23-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a nagyteremben. 

• Március 24-én, pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 
• Március 25-én, szombaton 9 és 12 óra 
között templomtakarítást tartunk, hívjuk 
gyülekezetünk minden korosztályhoz tartozó 
tagjait. 
• Március 26-án, a böjti idő 5. (Judica) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-
istentisztelt 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. 
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ab 12. März 2023 

• Sonntag, 12. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Dienstag, 14. März, 18 Uhr (!) 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. März – Sonntag, 19. März 
Fahrt der deutschen Konfirmanden nach 
Bad Wimpfen 

• Donnerstag, 16. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-
Honegger 

• Sonntag, 19. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Mittwoch, 22. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 23. März, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 24. März, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

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

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/

