FONTOS TUDNI
TEMETÉS
2016. február 14-én, 72 éves korában elhunyt ERZSE
GYULA. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Tömös utca
45. szám alatt volt.
A mindenható Isten adjon az elhunytnak csendes
pihenést,
a
gyászoló
hozzátartozókat
pedig
vigasztalja meg az Ő hathatós vigasztalásával.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 Március, V. évfolyam, 3. szám

TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ
A bácsfalusi gyülekezetnek több mint 25 éve van
testvérgyülekezeti
kapcsolata
finnországi
gyülekezetekkel.
Ez
év
júliusában
ismét
megszervezzük a hármas gyülekezeti találkozót. Az
érdekeltek jelentkezzenek a lelkészi hivatalban. A
helyeket a jelentkezés alapján töltjük be.
Az ADÓ 2 %-a
Az adó 2 %-át ez évben is fel lehet ajánlani a
gyülekezet
részére.
A
formanyomtatványok
kitölthetők a lelkészi hivatalban. Felajánlásukkal
a gyülekezetünk nyári gyerektáborát támogatják.
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
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

Március hónap igéje: „Ahogyan engem szeretett az Atya,
úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én
szeretetemben.” János 15,9
A nagyböjtben arra kell figyelnünk, hogy cselekedeteink
által a Krisztusra mutassunk, aki felbecsülhetetlen
szeretettel szeretett bennünket.
KERESZTELÉS
2016.
február
14-én
részesítettük
a
keresztség
szentségében STATS ELISA-GABRIELLÁT, Stats Remus-Iulian
és Stats szül. Stroişteanu Annamária kislányát.
A mindenható Isten áldása legyen a megkeresztelt
kisgyermek életén és családján.
Módosult a temetkezési szabályzat!!!
Azok a személyek, akiket evangélikusnak kereszteltek
meg, és sehol nem fizettek egyházfenntartói járulékot,
temetkezéskor
húsz
évre
visszamenőleg
kell
egyházfenntartói járulékot fizetniük, amely nem lehet

kevesebb,
mint
visszamenőleg.

a

minimálbér

1%-a

húsz

évre

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

Női világ-imanap
Március 5-én du. 17 órai kezdettel női világimanapot tartunk. Ez alkalommal vendégeink lesznek
a négyfalusi református gyülekezet nőszövetségének
tagjai. Az istentiszteleten igét hirdet Nt. Beke
Boróka református lelkipásztor. Az istentisztelet
után a gyülekezeti teremben szeretetvendégségre
kerül sor, ahol vetítettképes előadást tartunk
Kubáról.
ISTENTISZTELETEK
Március 6-án, de. 11 órai kezdettel úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Ünnepi megemlékezés
Március 13-án, a de. 11 órai kezdettel tartandó
istentiszteletünk keretében, megemlékezünk az 184849-es magyar forradalomról, szabadságharcról. Ez
alkalommal ünnepi műsorral szolgál az Áprily Lajos
Főgimnázium kórusa.
Konfirmáció
Március 19-én du. 18 órai kezdettel, az esti
istentisztelet keretében, konfirmációi vizsgára
kerül sor.
Március 20-án de. 11 órai kezdettel tartjuk az
ünnepi konfirmációi istentiszteletet, amikor a
konfirmandusok
fogadalomtételére
és
első
úrvacsoravételére kerül sor.
A 2015/2016-os év konfirmandusai a következők:
Barcsa Zsuzsanna Katalin, Girás Lehel, Kovács
Izabella Andrea, Kovács Róbert, Mureşan Júlia és
Vizoli Krisztina.
Isten áldása legyen konfirmandusaink életén, hogy
mindvégig megmaradjanak a hitben.
Március 15.

Húsvéti ünnepkör
Március 25-én, nagypéntek ünnepén de. 11 órai
kezdettel úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Március 27-én, húsvét első napján, de. 11 órai
kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk, amelynek
keretében úrvacsorát fogunk osztani.
Március 28-án, húsvét második napján, de. 11 órai
kezdettel istentiszteletet tartunk.
Bibliaóra
Március
3-án,
10-én,
17-én,
24-én
és
31-én
bibliaórát tartunk.
A bibliaórák témái: a „Szentírásról - többet”.

Négyfaluban a szokásos helyeken emlékeznek a forradalomra.

Vallásóra – vasárnapi iskola – sakk-kör
Március 5-én, 12-én, 19-én és 26-án de. 11 órától
vallásórát tartunk.
A vallásóra után, 12,15 órától sakk-kört szervezünk.
Március 6-án és 13-án vasárnapi iskolai
oktatást
szervezünk. A gyerekek a templomban gyülekeznek, az
istentiszteletről az első oltári szolgálat után vonulnak
át a gyülekezeti terembe.
Zeneoktatás
Március 4-én, 11-én és 18-án du. 16 órától a kezdőknek,
17 órától a középhaladóknak és 18 órától a haladóknak
gitárórát tartunk.
BORCSA-EST
Március 17-én du. 18 órai kezdettel BORCSA-ESTET
tartunk.
Az
est
meghívottja
dr.
Bartha
János
agrármérnök–vállalkozó,
aki
„A
mezőgazdaság
új
perspektívái” címmel tart előadást. Az előadás keretében
zenével
szolgálnak
a
sepsiszentgyörgyi
zeneiskola
diákjai.
DIAKÓNIA
Március 9-én és 23-án du. 15-órától gyülekezeti programot
szervezünk a négyfalusi mozgássérültek számára.
Gyülekezeti alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

