FONTOS TUDNI
ADOMÁNYOK – KARÁCSONYI CSOMAGRA
Ez évben is készítünk karácsonyi csomagokat a
gyermekek, idősek és rászorultak számára.
Aki e nemes célra adakozni akar, adományát hozza
be a lelkészi hivatalba.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2015 DECEMBER, IV. évfolyam, 12. szám

Temetés
2015. november 17-én, 81 éves korában elhunyt
VAJDA SÁNDOR. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Bolnok
utca 45. szám alatt volt.
A mindenható Isten vigasztalja meg a gyászoló családot.

***

VÁSÁROLHATÓ 2016-OS FALINAPTÁR – ÁRA 5 LEJ.
Hamarosan kapható lesz a 2016-os HÉTFALUSI
KÖNYVNAPTÁR is.
***

MINDEN KEDVES EGYHÁZTAGUNKNAK ÁLDOTT
ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉST
ÉS
ÁLDÁSOKBAN
GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
***
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 / 0745390324
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

DECEMBER hónap igéje: „Ujjongjatok, egek,
vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba,
hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és
könyörül a nyomorultakon.” Ézsaiás 49,13
Kedves bácsfalusiak, ismét ránk köszöntött az
adventi időszak. Számos külső kellék érezteti az
évnek e különleges hangulatát. Azon kívül, amit
látunk és tapasztalunk, ennek az időszaknak megvan
a maga lelki, spirituális jelentősége.
Isten gondoskodik az övéiről. Az egésznek igazi
lényege az, amit Ézsaiás megfogalmazott: megszánta
népét az ÚR. Megszánta az embert, az emberiséget
azzal, hogy Jézus Krisztust elküldte a világba,
hogy szeretetét és kegyelmét hirdesse minden
embernek. E felismerés által lesz igazi adventünk
és áldott ünnepünk. Ezt kívánom mindenkinek.

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
December
6-án
11
órától
úrvacsoraosztással
egybekötött istentiszteletet tartunk.
December 13-án 11 órától istentiszteletet tartunk.
December 20-án 11 órától istentiszteletet tartunk,
amelynek keretében megemlékezünk a Véres Karácsony
áldozatairól.
December 27-én 11 órától istentiszteletet tartunk.

Vallásóra
December 3-án, 10-én és 17-én de. 11 órától a
bácsfalusi óvodában vallásórát tartok.
December 4-én, 11-én és 18-án 12 órától a ZRI
Középiskola óvodájában vallásórát tartok.
December 5-én, 12-én és 19-én de. 11 órától a
gyülekezeti teremben vallásórát tartunk.
Vasárnapi iskola
December 6-án, 13-án és 20-án vasárnapi iskolát
tartunk. A gyerekek a templomban gyülekeznek, az
istentiszteletről az első oltári szolgálat után
vonulnak át a gyülekezeti terembe.
Sakk-kör
December 5-én, 12-én és 19-én 12,15 órai kezdettel,
a vallásóra után, sakk-kört tartunk.
Zeneoktatás
December 1-én, 11-én és 18-án du. 16 órától a
kezdőknek, 17-órától pedig a haladóknak gitárórát
tartunk. Külön kérésre trombitaórát is tartok.
DIAKÓNIA
December 9-én du. 15 órától gyülekezeti programot
szervezünk a négyfalusi mozgássérültek számára.
Bibliaóra
December 2-án, 10-én és 17-én du. 16 órától
bibliaórát tarunk.
KÖZGYŰLÉS
December 6-án az istentisztelet után VÁLASZTÓI
KÖZGYŰLÉST tartunk. Ez alkalommal megválasztjuk–
visszaválasztjuk
hivatalába
RIEDEL
RUDOLF
egyházkerületi
felügyelőt.
Riedel
Rudolf
a
szatmárnémeti evangélikus egyházközség felügyelője,
kerületi felügyelőként már 1998-tól tevékenykedik
egyházunkban.

Karácsonyi ünnepi istentiszteletek
December
24-én,
karácsony
szent
estéjén
a
vallásórás és vasárnapi iskolás gyerekek karácsonyi
műsorával
egybekötött
istentiszteletet
fogunk
tartani. Az istentisztelet du. 17 órakor kezdődik.
December 25-én, karácsony első napján de. 11 órától
ünnepi istentiszteletet tartunk, amelynek keretében
úrvacsoraosztásra kerül sor.
December 26-án, karácsony második napján de. 11
órától ünnepi istentiszteletet tartunk, amelynek
keretében
a
négyfalusi
fúvósok
karácsonyi
koncertjét hallgathatjuk meg.
Óév esti istentisztelet
December
31-én
du.
18
órai
kezdettel
istentiszteletet tartunk.

óévi

Újévi istentisztelet
2016.
január
1-én
de.
11
órai
kezdettel
úrvacsoraosztással
egybekötött
istentiszteletet
tartunk.
***
Istentiszteleti alkalmainkra mindenkit nagy
szeretettel várunk!

