E S K Ü V Ő
Október 3-án egyházi esküvőjét tartotta FARKAS
ZSOLT csernátfalusi evangélikus egyháztag és
KAPITÁNY ENIKŐ bácsfalusi evangélikus egyháztag.
Isten áldását kérjük az ifjú pár életére, hogy
egymás
iránti
szeretetben,
hűségben
és
egyetértésben haladjanak a házasságnak és az
életnek útján.
BORCSA-EST BÁCSFALUBAN
November 14-én du. 19 órai kezdettel BORCSA-ESTET
tartunk. Ez alkalommal dr. Kovács Lehel István
bemutatja Váradi Péter Pál Keleti-Kárpátok című
könyvét,
amelyben
a
Barcaságot
körülvevő
hegyekről, többek között a Nagykőről, a Csukásról
találhatunk bővebb leírást.
Földvásárlás
Magyarországi el nem számolt támogatás miatt a
Bácsfalusi Gyülekezetnek földet kell vásárolnia.
Ajánlataikat és segítségüket várjuk.
****
Lelkészi Hivatal programja:
Hétfő:
8,00 – 11,00
15.00 – 18.00
Kedd:
8,00 – 11,00
15,00 – 18,00
Szerda:
-----------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
email: 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

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
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November hónap igéje: „Könyörüljetek azokon,
akik kételkednek…” Júdás levele 22.
A mindent tudni akaró világunkban egyre több ember
szívében helyet kap a kételkedés. Egyre többen
felteszik a kérdést, vajon igaz-e mindaz, amit az
egyház
hirdet,
igaz-e
Isten
igéje,
van-e
aktualitása annak, amit a próféták és apostolok
leírtak, megjövendöltek. Ilyenkor énekes könyvünk
294. számú éneke jut eszembe, ahol azt énekeljük:
„Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád.”
Adja Isten, hogy a kételkedők is szilárd hitre
jussanak, hogy Jézus szava az ő életükben is
érvényesüljön: mert igazán boldogok, akik nem
látnak és hisznek.

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
November 1–én de. 11 órától istentiszteletet
tartunk,
amelynek
keretében
kiszolgáljuk
az
úrvacsorát mindazok számára, akik élni akarnak
Isten bűnbocsátó, drága szent jegyeivel.
November
8-án
és
15-én
de.
11
órától
istentiszteletet tartunk.
Megemlékezés
November
22-én,
az
egyházi
esztendő
utolsó
vasárnapján
de.
11
órától
istentiszteletet
tartunk, amelynek keretében megemlékezünk mindazon
egyháztagjainkról,
akik
az
elmúlt
egyházi
esztendőben haltak meg.
Adventi vásár – adventi koncert
November
29-én
de.
11
órai
kezdettel
istentiszteletet tartunk. Az istentisztelet után a
parókia udvarán megnyitjuk a hagyományos adventi
bácsfalusi vásárt. 16 órai kezdettel pedig a
bácsfalusi templomban adventi koncertre kerül sor.
Ez
alkalommal
énekkel
szolgál
a
Négyfalusi
Polifónia Kórus, a Brassói Evangélikus Egyház
Kórusa,
valamit
a
keresztvári
férfidalárda.
Karácsonyi
énekeket
játszik
a
Trió
Pastores
fúvószenekar.
A vásáron részt venni óhajtó árusok jelentkezését
várjuk.
Istentisztelet – MÁSKÉNT
November 15-én du. 16 órától istentiszteletet
tartunk, amelynek liturgiája és énekei eltérnek a
hagyományos istentisztelettől. Azért nem nevezem
ifjúsági istentiszteletnek, mert nem csak ifjakat,
hanem mindenkit hívunk és várunk erre a közösségépítő, másként tartandó istentiszteletre.

Vallásóra
November 12-én, 19-én és 27-én de. 11 órától a
bácsfalusi óvodában vallásórát tartok.
November 7-én, 14-én, 21-én és 28-án de. 11 órától a
a gyülekezeti teremben vallásórát tartunk.
Vasárnapi iskola
November 1-én, 8-án, 15-én, 22-én és 29-én vasárnapi
iskolát
tartunk.
A
gyerekek
a
templomban
gyülekeznek, az istentiszteletről az első oltári
szolgálat után vonulnak át a gyülekezeti terembe.
Sakk-kör
November 7-én, 14-én, 21-én és 28-án déli 12,15
órától, a vallásóra után, sakk-kört tartunk.
Zeneoktatás
November 6-án, 13-án, 20-án és 27-én du. 16 órától a
kezdőknek, 17 órától a haladóknak gitárórát tartunk.
Külön kérésre trombitaórát is tartok.
DIAKÓNIA
November 11-én és 25-én du. 15 órától gyülekezeti
program a négyfalusi mozgássérültek számára.
Beindítjuk a házi beteggondozást. Azon személyek
jelentkezését
várjuk,
akik
e
munkában
készek
önkéntesként bekapcsolódni.
Áhítat a temetőben
November 1-én, halottak napján du. 17,30 órakor
szabadtéri áhítatot tartunk a temetőben.
Erre az alkalomra mindenkit nagy szeretettel hívunk.
***
Templomjavítás
A templom külső javítási munkálataihoz szakembert és
segédmunkást keresünk.
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.

