E S K Ü V Ő
Szeptember 12-én egyházi esküvőjét tartotta ifj.
Musát István és Ferghete Alexandra-Alina.
Isten áldását kérjük az ifjú pár életére, hogy
egymás
iránti
szeretetben,
hűségben
és
egyetértésben haladjanak a házasságnak és az
életnek útján.
Reformációra készülve
2017 –ben a világ evangélikussága a Lutheri reformáció 500-ik
évfordulóját fogja ünnepelni. Azonban addig is évről évre különböző
rendezvényes által emlékeznek a világtörténelmet átformáló nagy
eseményre.
A mi egyházunk is évről évre közösen ünnepli meg a jelentős egyházi
eseményt. 2014-ben Bácsfaluban ünnepeltünk.
2015-ben október 31-én a szórványba, mégpedig Halmágyra megyünk,
hogy a szórvány evangélikussággal emlékezzünk e jeles napra.
Közösen fogunk utazni, részvételi szándékát mindenki jelezze a lelkészi
hivatalban.
****

BÁCSFALUSI HIRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2015 OKTÓBER, IV. évfolyam, 10. szám

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

„Ha a jót elfogadtuk
Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.”
OKTÓBER

hónap

igéje:

Jób 2,10
Adjon az Isten mindnyájunknak olyan hitet mit Jóbnak,
hogy az élet örömei és nehézségeit egyaránt zokszó
nélkül elviseljük.

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
Aratási Hálaadó Istentisztelet és Hűség vasárnapja
Október 4-én de. 11 órától ünnepi istentiszteletet
tartunk, amelynek keretében kiszolgáltatjuk az Úr
szent úrvacsoráját is. Az istentisztelet keretében
hálát adunk a bőséges termésért, amely által Isten
gondoskodik az emberi életről, és ugyanakkor hűség
vasárnapját is ünnepelünk, amelyre szeretettel
meghívjuk mindazokat, akik 25-, 50 és 50-több éve
élnek házasságban.
Október
11
–
én
és
18-án
de.
11-től
istentiszteletet tartunk.
Október
25-én
de.
11-órai
kezdettel
az
istentisztelet keretében megemlékezünk a magyar
történelem októberi eseményeiről.
Istentiszteleti
alkalmainkra
mindenkit
nagy
szeretettel várunk.

Vallásóra

BORCSA ESTEK OKTÓBERBEN
Október 1-én 18,00 órától Borcsa Estet tartunk,
amelynek
keretében
megnyitjuk
Gírás
Anna
festménykiállítását, Barkó Etelka bemutatja B.Tomos
Hajnal köteteit. A Borcsa Est keretében zongora
műveket játszik Sólyom Tamás.
Október 15-én 18,00 órától Borcsa Estet tartunk,
amelynek keretében előadást tarunk a CIVILIZÁCIÓK CSATÁJA
– Iszlám hatás Európában címen.
Bibliaórák
Október 1-én, 8-án, 15-én, 22-én és 29-én du. 16órai kezdettel Bibliaórát tartunk.
Ez alkalmakon a Bibliai magyarázat mellett alkalom
adódik különböző aktuális témák megbeszélésére is.
Sok szeretettel várjunk mindenkit.

Októberben ismét megkezdjük a vallásoktatást. Ezekre az alkalmakra nagy
szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeinket.
Október 3-án, 10-én, 17-én 24-én és 31-én de 10-órai kezdettel vallásórát tartunk.

Vasárnapi iskola
Ez évben is tovább folytatjuk a vasárnapi iskolai oktatást, amely alkalmakat a
vasárnapi istentisztelet ideje alatt tartunk.
Október 4-én, 11-én, 18-án és 25-én de. 11-órai kezdettel vasárnapi iskolai
oktatást szervezünk.
Sakk-kör
Október 3-án, 10-én, 17-én 24-én és 31-én de 11,15-órai kezdettel a vallásóra
után sakk-kört tartunk.
Ifi-klub
Október 2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án du. 18-tól az ifjúság részére ifiklubot szervezünk.
Zeneoktatás
Október 2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án du. 16-tól a kezdőknek, 17-órától
pedig a haladóknak gitárórát tartunk.
Külön kérésre trombitaórát is tartok.
DIAKÓNIA
Október 14-én és 28-án du. 15-tól gyülekezeti programot szervezünk a
négyfalusi mozgássérültek számára.
Szórvány istentisztelet
A
Bácsfalusi
Hirlevél
szeptemberi
számában
azt
hirdettem, hogy a szórvány istentiszteletet Október 18án Halmágyon fogjuk tartani. Az egyházi vezetőkkel

való egyeztetés után október 18-án Kézdivásárhelyre
fogunk menni. 13,30-kor fogunk indulni, 15-tól
tartjuk istentiszteletünket, majd ezt követően
szeretetvendégségre kerül sor.
Részvételi
szándékát
mindenki
jelezze
a
lelkészi
hivatalban. Más négyfalusi gyülekezetekhez tartozók is
jelentkezhetnek a szórvány kirándulásra.
.

