HÁRMAS GYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ
Találkozó Helsinkiben
Július 21–26. között részt vettünk a Helsinkiben
megszervezett Hármas Gyülekezeti Találkozón.
A kezdetekhez képest ma két gyülekezettel tartunk
kapcsolatot: a Helsinki – Kallioi gyülekezettel és
a Kuopioi gyülekezettel. Mindkét gyülekezet 20-20
ezer
egyháztagot
tart
számon.
A
találkozón
résztvevők megismerkedhettünk egy másfajta egyházi
élettel.A kapcsolat tovább él, tovább létezik, még
akkor is, ha az érdeklődés nem olyan, mint az első
években.
Két
év
múlva
Bácsfaluban
lesz
a
találkozó.
Keresztelő
Július
31-én
részesítettük
a
keresztség
szentségében PÜNKÖSTI NORBERTet, PÜNKÖSTI JÁNOS és
PÜNKÖSTI ANDREA LOREDANA kisfiát.
A mindenható Isten áldja meg a megkeresztelt
kisgyermeket családjával együtt.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 AUGUSZTUS, V. évfolyam, 8. szám

Lelkészi Hivatal programja:
Hétfő:
8,00 – 11,00
15.00 – 18.00
Kedd:
8,00 – 11,00
15,00 – 18,00
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 / 0745 390 324
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 olvasó szerkesztő
505600. Négyfalu, Brassói út 248. szám

Augusztus hónap igéje: „Legyen bennetek só, és

békességben éljetek egymással.” Márk 9,50

GYÜLEKEZETI ALKALMAK

BESZÁMOLÓ

Istentisztelet
Az elmúlt évek hagyományát követve ez évben is
augusztus első vasárnapján BÁCSFALUSI ÜNNEPSÉGET
szervezünk.
Az
ünnepség
alkalmat
ad
a
találkozásnak, az ünneplésnek és a hálaadásnak.
Augusztus
7-én
de.
11
órai
kezdettel
úrvacsoraosztással
egybekötött
istentiszteletet
tartunk. Az ünnepi istentiszteleten vendégeink
lesznek a székelyzsombori gyülekezet képviselői,
valamint a németországi testvéregyház ifjúsági
fúvószenekara.
Az istentiszteleten igét hirdet Nt. Kunos Lajos
székelyzsombori lelkipásztor, az istentisztelet
keretében
és
az
istentisztelet
után
pedig
meghallgathatjuk a fúvósok zenés műsorát.
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk,
vendégeink és gyülekezeti tagjaink részére pedig
Bálint Jánosnál közös ebédet is szervezünk.
A közebéden való részvételi szándékát mindenki
jelezze a lelkészi hivatalban.

NYÁRI KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ

Augusztus 14-én, 21-én és 28-án de. 11 órától
istentiszteletet tartunk.
Nyári zeneoktatás
Augusztus 1-én, 2-án, 27-én és 29-én du. 17 órai
kezdettel gitárórát tartunk.
DIAKÓNIAI PROGRAM
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a
Krisztus törvényét.”
Augusztus 10-én du. 15 órai kezdettel a négyfalusi
mozgássérültek
részére
gyülekezeti
programot
szervezünk.
Ez
alkalommal
vendégeink
lesznek
a
sepsiszentgyörgyi református diakónia munkatársai.

Augusztus
30.
és
szeptember
6.
között
konfirmandusainkkal
Németországba,
a
grabowi
testvérgyülekezetbe látogatunk. A két gyülekezet
konfirmandusai közös programokon, kirándulásokon
fognak részt venni.
Ez
alkalommal
a
konfirmandusok
Hamburgba,
Rostockba és Schwerinbe fognak ellátogatni.
A szabadidős programok keretében pedig kenus
kirándulások és strandolások várják ifjainkat.
Szeptember 4-én a grabowi gyülekezet ünnepségén,
hétfőn,
szeptember
5-én
pedig
az
ottani
tanévnyitáson fogunk részt venni.
Ifjúsági fúvósok a Barcaságban
Augusztus
3.
és
10.
között
a
németországi
testvéregyház
ifjúsági
fúvószenekara
látogat
Bácsfaluba. Ez idő alatt 9 koncertet szervezünk
különböző templomokban, gyülekezetekben.
A fúvószenekar karnagya az argentin születésű
Martin Huss, akinek ősei között magyarok is
vannak.
A karnagy számos helyről toborozza a zenész
tehetségeket. Oktatási stílusa és sikeres munkája
során számos fiatal szerette meg a fúvószenét.
A világ számos országában turnéztak, sőt a karnagy
szülőhazájában, Argentínában is felléptek már.
A bácsfalusi templomban augusztus 7-én 19 órai
kezdettel tartanak koncertet.
Bácsfalun kívül fellépnek még Feketehalomban,
Brassóban,
Nagyszebenben,
Botfaluban
és
Szentpéteren.

