FONTOS TUDNI
A
Csángó
Világtalálkozó
után
először
a
gyermekekkel, majd a gitározni tanuló ifjakkal
megyünk
táborozni
a
Garcsin-völgyében
levő
Pünkösti Rózsa menedékházhoz.
Évek óta bejáratott program a nyári tábor,
amelynek híre más gyülekezetek gyerekeihez is
eljutott.
Öröm számunkra, hogy gyermekeinknek, ifjainknak
élménydús, gazdag nyári programot nyújthatunk. A
gyerek- és ifjúsági programok mellet más programok
is lesznek, illetve a lelkész szabadságára is sor
kerül.
Mindez azzal jár, hogy júliusban és augusztusban a
lelkészi hivatal programja változik.
Lelkészi hivatal nyári programja:
Hétfő:
9,00 – 11,00
Kedd:
9,00 – 11,00
Szerda:
-------------------Csütörtök:
9,00 – 11,00
Péntek:
9,00 – 11,00
Hivatali programon kívüli elérhetőségeink.
Telefon: 0745 929 314 / 0268 272 350 / 0745390324
Barcsa Márton irodaszolgálatos: 0740478270
Bálint Árpád felügyelő: 0723884910
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
2016 JÚLIUS, V. évfolyam, 7. szám

Július hónap igéje: „Az Úr így felelt: Elvonultatom
előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr
nevét.
Kegyelmezek,
akinek
kegyelmezek,
és
irgalmazok, akinek irgalmazok.” 2 Mózes 33,19
Kedves bácsfalusiak, kedves Hírlevél-olvasók! A
július hónap igéje annak a történetnek része, amely
szerint Mózes életközelből szerette volna meglátni,
megismerni Isten nagyságát.
Mi is sokszor ilyenek vagyunk: kíváncsiak, néha
kételkedők. Énekeskönyvünk 294. éneke adjon igazi
választ.
Az Úr Isten nagyságát a XXI. században
is meg lehet tapasztalni. Imádkozni kell azért,
hogy szeretetét, gondviselését felismerjük, és
megtapasztaljuk. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
Július 3-án de. 11 órai kezdettel úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Július 10-én, 17-én, 24-én és 31-én de. 11 órai
kezdettel istentiszteletet tartunk.

HÁRMAS GYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ
Meggyőződésem, hogy nincs olyan bácsfalusi, aki ne
tudná, mi is az a hármas gyülekezeti találkozó.
Közvetlenül a 89-es változások után életre hívott
bácsfalusi, csepeli és finnországi gyülekezetek
találkozója
igen
fontos
szerepet
játszott
e
gyülekezetek életében. Nagy érdeklődéssel követték
és követtük a testvérgyülekezetekből jövő híreket,
és
valóságos
öröm
volt,
amikor
híveink
látogathattak, illetve vendégeket fogadhattak.
A
90-es
évek
finnországi
látogatásai
igazi
kalandként maradtak meg az emlékezetekben, a nehéz,
hosszú
utazás
emléke
széppé,
kellemessé,
felejthetetlen élménnyé változott.
A több mint negyed évszázad rengeteg élménnyel és
emlékkel gazdagította gyülekezeteink életét.
A
gazdasági
és
politikai
változások,
az
új
lehetőségek
megjelenése,
Romániának
fejlődési
potenciálja
mélyen
befolyásolta
a
hármas
gyülekezeti találkozókat is. Az ezredforduló után,
sajnos, a találkozók iránti érdeklődés csökkenése
átalakította,
mélyen
befolyásolta
ezeket
a
kapcsolatokat, de a találkozások - minden változás
ellenére - megmaradtak, folytatódnak.
2012-ben Bácsfaluban volt, 2014-ben Budapest –
Csepelen, ebben az évben pedig Finnországban
tartjuk meg.
Július
21.
és
26.
között
lehetőségünk
lesz
Helsinkiben
régi
ismerősökkel
találkozni,
új
barátokat megismerni.
Azon fáradozunk, hogy ez a kapcsolat tovább éljen,
ahogyan
az
élet
engedi,
úgy
alakuljon,
és
megmaradjon.

Istók János–emlékünnepély a
Csángó Világtalálkozó keretében
Június
30-án
este
18
órától
Istók
Jánosemlékünnepélyt szervezünk Bácsfaluban.
Az ünnepély áhítattal kezdődik, amelyet a Philippi
házaspár zongora–cselló motettája követ.
A zenés előadás után dr. Kovács Lehel István
egyetemi tanár előadására kerül sor, aki Istók
János bácsfalusi születésű szobrászművész életét és
munkásságát méltatja.
Ezt követően Nt. Zelenák József esperes és Bálint
Árpád bácsfalusi felügyelő leleplezi az Istók
János-emlékplakettet.
Ezt követően a Borcsa-díj átadására kerül sor.
2016-ban
Ft.
Adorjáni
Dezső
Zoltán
püspököt
tüntetjük ki a bácsfalusi gyülekezet és a Borcsa
Mihály
Keresztyén
Kulturális
Egyesület
legjelentősebb és legmagasabb kitüntetésével.
Az ünnepélyt a kanadai magyar kórus műsora zárja.
Szombaton, július 2-án csángó zarándoklat és közös
istentisztelet lesz Háromfaluban. A zarándoklatra 9
órakor gyülekezünk a zajzoni Templom téren, az
istentiszteletet pedig Pürkerecen tartjuk meg.
A Csángó Világtalálkozó a hétfalusi magyarság
ünnepe. Fontos, hogy ott legyünk, együtt legyünk,
és közösen ünnepeljünk.

