
– 5 – 

GGyyüü ll eekk eezzee tt ii   aa llkk aa llmm aaii nnkk  aa   hh éé ttee nn   
• Ma, a böjti idő 4. (Laetare) 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. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 

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

• Pénteken 15.30-kor Glaubengesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 

• Szombaton 9 és 12 óra között templomta-
karítást tartunk, hívjuk gyülekezetünk 
minden korosztályhoz tartozó tagjait. 
 

 

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. 

 

 
 

Áprilistól újra a szokott rend szerint tartjuk a 
vasárnap délutáni istentiszteleteket: a hónap 
1. vasárnapján 16 órakor a kórházkápolnában, 

a hónap 2. és 4. vasárnapján 16 órakor 
Fertőszentmiklóson. 
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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. 12. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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 
2023. március 19.  

A böjti idő 4. (Laetare) vasárnapja 

Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! 
Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes 
emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit 
mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, 
nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A 
kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus 
testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, 
mi is mindannyian egy test vagyunk, mert 
mindannyian az egy kenyérből részesedünk. 

(1Kor 10, 14–17) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Pál apostolnak szegezték a kérdést: mit szabad 
tennem keresztyén emberként? Az ő válasza egy 
mondatban összefoglalva: BÁRMIT, amíg tudod, 
hova tartozol. A kérdés konkrétan így hangzott: 
szabad-e olyan állat húsából enni, amelyet 
pogány állatáldozati szertartás keretében vágtak 
le? Pál válasza ez: Nincs étel, ami meg lenne 
nekünk tiltva – de ha leülünk egy asztaltársaság-
ba, gondoljuk végig, miért ülünk ott? Az asztalon 
lévő étel csak étel, vagy egy pogány közösség 
szimbóluma? Ha az első, semmi baj. De ha a 
második, akkor ne feledjük, erre nekünk nincs 
szükségünk, van egy másik, nagyobb asztalkö-
zösségünk, amely Jézus ajándéka: ő önmagát 
áldozza föl, hogy közösségünk legyen Istennel és 
egymással. Csak erre van szükségünk. Ámen. 

Hegedűs Attila 

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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Eltemettük  
 Takács Ernőné született Baranyai Éva 

Jolán 77 évet élt testvérünket. 

 

 

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

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/  

 
 

 

  
 

Április 6-án, nagycsütörtökön délelőtt 9.30-kor 
széder-alkalmat tartunk családok számára a 
nagyteremben, aminek a keretében átélhetjük, 

milyen a zsidó páskavacsora, és milyen volt 
Jézus utolsó vacsorája tanítványaival. 

Előzetes jelentkezést kérünk április 2-áig 
a lelkészi hivatalban! 
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• 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-
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. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy aznap hajnalban egy órával 
későbbre kell állítani az órákat, tehát 
rövidebb lesz az éjszaka. 

• Március 28-án, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a kisteremben. 

• Március 29-én, szerdán 18 órakor bibliaóra 
a klubszobában. 

• Március 30-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Március 31-én, pénteken 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

• Április 1-jén, szombaton 9.30-kor Fifi (fiatal 
ifi) a klubszobában. 11 órakor megemlékezés 
Kapi Gyula tanítóképző-intézeti igazgató 
halálának 100. évfordulóján temetőnkben. 

• Április 2-án, virágvasárnap 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 templomban. 
Délelőtt könyvvásár a templom előterében. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor úrvacsorás istentisztelet a 
kórházkápolnában. 
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ab 19. März 2023 

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

• 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 

• Donnerstag, 30. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 30. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 31. März, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 2. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

 

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

