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• Ma, 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 ma 
hajnalban egy órával későbbre kell állítani az 

órákat, így rövidebb az éjszaka! 

• Kedden presbitériumi ülés a kisteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a klubszobá-
ban. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Péntek 18 órakor ifi a nagyteremben. 

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

 
 

Április 6-án, nagycsütörtökön délelőtt  
9.30-kor széder-alkalmat tartunk családok 
számára a nagyteremben, melynek kertében 
átélhetjük, milyen a zsidó páskavacsora, és 

milyen volt Jézus utolsó vacsorája tanítványaival.  
Előzetes jelentkezést kérünk április 2-ig a 

lelkészi hivatalban! 
 

 
 

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/  
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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 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. 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. 13. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul 

sokakért. (Mt 20,28) 

Hírlevél 
2023. március 26.  

A böjti idő 5. (Judica) vasárnapja 

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és 
aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát 
vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által 
tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek 
mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket 
testvéreinek nevezni, amikor így szól: „Hirdetem nevedet 
testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” És 
ismét: „Én őbenne reménykedem”, majd újra: „Íme, itt 
vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem.” 
Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk 
hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által 
megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis 
az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való 
félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván 
nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait 
karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a 
testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten 
előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép 
bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud 
azokon, akik kísértésbe esnek. (Zsid 2,10–18) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Hogy a hitünk az isteni törvények mérlegén 
mindig gyengének találtatik, igen elkeserítő. 
Amikor nagyon törekszünk a jóra, akkor is 
rajtakapható az életünk a hibákon, a rosszon. 
Ennyire elveszettek vagyunk tehát? Igen... 
Ennyire reménytelen a helyzetünk? Nem! Most 
már ugyanis nem a törvény alapján való ítéleten 
múlik sorsunk, hanem Krisztus értünk való 
szeretetén és áldozatán. Legyen hát szabad az 
életünk a krisztusi úton járni, és nem a hibáink 
és gyengeségeink fogságában maradni!  

Pelikán András 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com


– 2 – 

Megkereszteltük  
 Wetzer Dorina testvérünket, 

 Pölcz Laura és 

 Varga Zalán kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Pusker Lászlóné született Volnhofer 

Hermina 84 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Erdélyi Zoltánné született Lukács 

Erzsébet testvérünk 81 éves korában.  
Temetése március 31-én, pénteken  
15 órakor lesz temetőnkben. 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   

• Április 2-án, virágvasárnap délelőtt 
könyvvásár a templom előterében. 

• Április 4-én, kedden 19 órakor gospelpassió 
belépőjegyes koncert templomunkban.  

• Április 5-én, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör, 18 órakor bibliaóra, 19 órakor női imaóra 
a klubszobában. 

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

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. 
 

  
 

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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április 2-án, virágvasárnap 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német úrvacsorás istentisztelet 
10 óra  „Tízórai” magyar nyelvű úrvacsorás, új 

zenés istentisztelet, csatlakozóan teaház 

15 óra istentisztelet Balfon 

15 óra istentisztelet a szeretetotthonban 

16 óra istentisztelet Fertőszentmiklóson 

április 6-án, nagycsütörtökön 
9.30 gyerek-istentisztelet (széder-alkalom, 

előzetes jelentkezést kérünk) 
17 óra német úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

április 7-én, nagypénteken 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

  9 óra német úrvacsorás istentisztelet 

10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar istentisztelet passióolvasással és 

csatlakozó úrvacsorával 

április 8-án, nagyszombaton 
14 óra német istentisztelet a temetőkápolnában 

15 óra magyar istentisztelet a temetőkápolnában 

április 9-én, húsvétvasárnap 
  5.30 magyar úrvacsorás istentisztelet  

  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

  9 óra német úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet  
áldozati gyűjtéssel 

15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 

15 óra úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban 
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson 

április 10-én, húsvéthétfőn 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 
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ab 26. März 2023 

• Sonntag, 26. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
Bitte beachten Sie die Zeitumstellung! 

• 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 

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

• Gründonnerstag, 6. April, 17 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Karfreitag, 7. April, 9 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Karsamstag, 8. April, 14 Uhr 
Andacht in der Friedhofskapelle 
mit Pfr. Holger Manke 

• Ostersonntag, 9. April, 9 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Ostermontag, 10. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Verabschiedung von Pfarrer Holger Manke 
Der Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Holger Manke 
findet am Sonntag, 25. Juni 2023 um 
14 Uhr in unserer Kirche statt. Im Anschluss wird vor 
oder im Gemeindehaus ein Empfang stattfinden. 
 

Konfirmandenprüfung und Konfirmation 
Der Prüfungsgottesdienst der deutschen 
Konfirmanden findet am Sonntag, 7. Mai 2023 
um 9 Uhr im deutschen Gottesdienst statt. 
Die Konfirmation der deutschen Konfirmanden ist 
am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023 und beginnt bereits 
um 8.45 Uhr. 

 


