FONTOS TUDNI
TEMETÉS
2016. március 20-án, 90 éves korában elhunyt
GYÖRGY PAPP MARGIT. Utolsó lakhelye Négyfaluban a
Brassói út 266. szám alatt volt.
2016. március 21-én, 88 éves korában elhunyt BOROS
IBOLYA. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Ciucaş utca
1. szám alatt volt.
2016. március 27-én, 87 éves korában elhunyt KISS
SAROLTA. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Brazilor
utca 27. szám alatt volt.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 ÁPRILIS, V. évfolyam, 4. szám

A mindenható Isten adjon az elhunytaknak csendes
pihenést,
a
gyászoló
hozzátartozókat
pedig
vigasztalja meg az Ő hathatós vigasztalásával.
Lejárt határidejű sírok
A bácsfalusi temetőben több mint 90 sírhelynek
bérlési ideje járt le. Az elkövetkező időben
értesítést
fogunk
küldeni,
hogy
a
családok
jelentkezzenek, és rendezzék a sírok helyzetét.
Lelkészi Hivatal programja:
Hétfő:
8,00 – 11,00
15.00 – 18.00
Kedd:
8,00 – 9,00
15,00 – 18,00 (módosult a keddi program!!!)
Szerda:
8,00 – 11,00
15,00 – 18,00
Csütörtök:
8,00 – 11,00
15,00 – 18,00
Péntek:
8,00 – 11,00
15,00 – 18,00
Hivatali programon kívüli elérhetőségeink.
Telefon: 0745 929 314 / 0268 272 350 / 0745390324
e-mail: barcsai@yahoo.com / barcsakizs@yahoo.com
Gyülekezeti eseményekről fényképeket nézhetnek, beszámolót olvashatnak a
www.evangnegyfalu.ro web -oldalon.
Gyülekezeti hírek, közlések olvashatók a facebook- oldalon is.
Szerkesztők:
BARCSA István lelkipásztor
Gábory Ilona olvasószerkesztő
505600. Négyfalu, Brassói út 248. szám

azonban
választott
nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok,
Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy
tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el titeket.” 1 Péter 2,9
Április

hónap

igéje:

„Ti

Péter apostol a keresztyén ember lelki értékének
gazdagságáról, az Isten által megadott lelki örökségről
beszél. Szent nemzet, választott nép, Isten tulajdonát
képező emberek, akik azt a megbízatást kaptuk, hogy
életünkkel, cselekedeteinkkel Istenre mutassunk, az Ő
szeretetét sugározzunk, és ezáltal bizonyságot tegyünk
az ő segítségéről, közelségéről és jóságáról.

CSÁNGÓ VILÁGTALÁLKOZÓ
2016. JÚNIUS 30. és JÚLIUS 3. között Csángó
Világtalálkozót szervezünk. A programok Hétfaluban
és Brassóban lesznek.
Június
30-án
este
18
órától
Istók
János
emlékünnepélyt szervezünk Bácsfaluban. Az ünnepély
után közös vacsorát tartunk. Szombaton, július 2-án
csángó zarándoklat és közös istentisztelet lesz
Háromfaluban. (Érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban)

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
Április 3-án, de. 11 órai kezdettel úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Április
10-én,
17-én
de.
11
órai
kezdettel
istentiszteletet tartunk.
Konfirmációi emlékünnepély – Cantate vasárnapja
Április 24-én, a de. 11 órai kezdettel tartandó
istentisztelet
keretében,
konfirmációi
emlékünnepélyt tartunk. Erre az alkalomra nagy
szeretettel hívjuk mindazokat, akik 50, 25 és 10
évvel ezelőtt konfirmáltak. Az istentiszteleti
ünnepélyen énekkel szolgál a Négyfalusi Polifónia
kórus.
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk.
Minden
vasárnap
10
órától
KONFIRMÁCIÓI
FELKÉSZÍTŐT tartunk.
Bibliaóra
Április 7-én, 14-én, 21-én és 28-án
bibliaórát
fogunk tartani. A bibliaórák témái: a „Szentírásról
többet”.
Vallásóra – vasárnapi iskola – sakk-kör
Április 2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án de.11
órától vallásórát tartunk.
A
vallásóra
után,
12,15
órától
sakk-kört
szervezünk.
Április 3-án, 10-én, 17-én és 24-én vasárnapi
iskolai
oktatást
szervezünk.
A
gyerekek
a
templomban gyülekeznek, az istentiszteletről az
első
oltári
szolgálat
után
vonulnak
át
a
gyülekezeti terembe.
***
Április 23-án du. 15 órától NÉGYFALUSI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓT szervezünk.

Négyfalusi Evangélikus Nap
Április 9-én de. 10 órától Evangélikus Napot
szervezünk a hosszúfalusi Csángó Házban. Az alkalom
meghívottja
Nt.
Kondor
Péter
békéscsabai
lelkipásztor-esperes.
Részvételi szándékát mindenki jelezze április 7-ig
a lelkészi hivatalban.
BORCSA-EST
Április 21-én du. 19 órai kezdettel BORCSA-ESTET
tartunk.
Az
est
meghívottja
Géczi
Gellért
négyfalusi
alpolgármester,
aki
a
négyfalusi
magyarság
jelenlegi
helyzetéről,
jövőbeli
perspektíváiról tart előadást. Az est keretében
megnyitjuk Gírás István fotóművész képkiállítását
is.
Diakóniai programok
Április
5-én
és
20-án
gyülekezeti
programot
szervezünk a négyfalusi mozgássérültek számára.
ZENEOKTATÁS
Április 8-án, 15-én, 22-én és 29-én 16 órától a
kezdőknek, 17 órától a középhaladóknak és 17,30
órától a haladóknak gitárórát tartunk.
***
TÉGLAJEGY-AKCIÓ
Március
13-án,
az
istentisztelet
keretében
megemlékeztünk
mindazon
elődeinkről,
akik
adományaik által gyülekezetünk jó előmenetelét
segítették,
adományaikkal
pedig
vagyonát
gyarapították. Gyülekezetünk nagy célja, hogy a
Diakóniai és Gyülekezeti Központ építését ez évben
elkezdjük. Erre Téglajegyeket készítettünk, amelyek
megvásárlásával bárki hozzájárulhat a munkálatok
megkezdéséhez.
A
Téglajegyeket
a
lelkészi
hivatalban és a presbitereknél lehet megvásárolni.

