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• Ma, a böjti idő 2. (Reminiscere) vasárnapján 

8 órakor magyar nyelvű, 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 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 Glaubensgesprächskreis 

a lelkészi hivatalban 
 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
böjti száma, elvihető az istentiszteletekről, 

letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2023-

bojt-fastenzeit_0.pdf 
 

 

 

Február 26-án beiktatták tisztségébe Wolfgang 
Adelhelmet, németországi testvérgyülekezetünk, 

Bad Wimpfen új lelkészét. Isten áldása legyen 
szolgálatán! 

 
 

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). 
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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. 10. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

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

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg 
irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, 

amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8) 

Hírlevél 
2023. március 5.  

A böjti idő 2. (Reminiscere) vasárnapja 
Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a 
fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle 
valamit. Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő így 
felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a 
te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal 
kezed felől. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit 
kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én 
fogok kiinni? Ők így feleltek: Kiihatjuk. Erre ő ezt 
mondta nekik: Az én poharamat kiisszátok ugyan, 
de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az 
én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én 
Atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 
tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus 
magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a 
népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és 
vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne 
így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, 
az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar 
lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. 

 (Mt 20,20-28) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Ha a „tűz”, a hatalom közelébe vágyunk, az bizony 
sokszor a másikon való felkapaszkodás illetve a 
másik elnyomásán keresztül valósul meg e 
világban. Jézus mást mond és mutat. A nagyság ára 
nem lehet mások kicsisége, kicsivé tevése! Aki a 
legnagyobb, az szolgáljon leginkább másoknak. A 
böjti időszakban leginkább a keresztre nézünk. 
Jézus ezért jött. Hogy szolgáljon és értünk tegyen. 

Matus Klára Krisztina 

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  
 Németh Alíz, 

 Helebrand Dorián és 

 Helebrand Flórián kistestvérünket 

Eltemettük 
 Horváth Jánosné született Nagy Olga  

86 évet élt testvérünket és 

 Gábriel Ernőné született Tölgyes Ilona 
Gyöngyi 81 évet élt testvérünket. 
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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 12-én, 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. 

• Március 13-án, hétfőn 20 órakor nőslénykör 
(férfi beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban.  

• Március 14-én, kedden 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

• Március 15-én, szerdán 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 

• Március 16-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Március 16. csütörtök és 19. vasárnap 
között lehet regisztrálni a Hunyadi iskola 
szeptemberben induló 1. évfolyamára az iskola 
honlapján. 

• Március 17. péntek és 19. vasárnap között 
magyar és német nyelvű konfirmandus-hétvégék. 

• Március 18-án, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 

• Március 19-én, a böjti idő 4. (Laetare) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet 
a templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let 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. 
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ab 5. März 2023 

• 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 

• Donnerstag, 9. März, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 10. März, 16.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• 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  

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

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/

