TEMETÉSEK
2016. január 5-én, 44 éves korában elhunyt Farkas
Krisztina Edit. Utolsó lakhelye Négyfaluban a
Bolnok utca 2. szám alatt volt.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 FEBRUÁR, V. évfolyam, 2. szám

2015. december 28-án, 45 éves korában elhunyt
Bálint Gyula. Négyfaluban a Brassói út 223. szám
alatt lakott.
2016. január 17-én, 78 éves korában elhunyt Gál
Antónia Katalin. Utolsó lakhelye Négyfaluban a
Brassói út 238. szám alatt volt.
2016. január 19-én, 60 éves korában elhunyt Papp
Márton. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Horea utca
9. szám alatt volt.
A mindenható Isten adjon az elhunytaknak csendes
pihenést, a gyászoló hozzátartozókat vigasztalja
meg az Ő hathatós vigasztalásával.
***
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
e-mail: 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

Február

hónap

igéje:

„És

amikor megálltok
imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami
panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa
nektek vétkeiteket.” Márk 11,25
Az ember akarva vagy akaratlanul sokszor megsérti
embertársát, azokat, akik hozzá a legközelebb
állnak. Imáinkban sokszor kérjük az Istent, hogy
bocsásson meg nekünk, és Ő megbocsájt. De nekünk is
meg kell tanulnunk megbocsájtani, újat kezdeni,
mások
tévedéseit,
rosszindulatait
elfelejteni,
azokra többé nem gondolni. Pál apostol azt mondja:
„a nap ne menjen le a ti haragotokkal.” Ehhez, az
ilyen élethez adjon Isten erőt és áldást.
BÖJTI KONCERT
Február 21-én du. 16 órai kezdettel böjti koncertet
szervezünk.
Ez
alkalommal
fellép
Ursula
Philippi
(zongora), Kurt Philippi (cselló), a Barcasági Fúvós
Kvintett és a Négyfalusi Polifónia Kórus.

H I R D E T É S E K
ISTENTISZTELETEK
Február 7-én, de. 11 órai kezdettel úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Február 14-én és 28-án de. 11 órai kezdettel
istentiszteletet tartunk.
Február 21-én a németországi grabowi testvérgyülekezetünkkel közösen ismét megszervezzük a
testvér-gyülekezeti vasárnapot.
Szeretetvendégség
Február 4-én du. 16 óratól szeretetvendégséget
tartunk. Házigazdák a presbiterek. Vendégünk lesz
Makkai Péter református lelkipásztor.
Február 11-én du. 16 órától szeretetvendégséget
tartunk. Házigazdák a nőszövetség tagjai. Vendégünk
Kunos Lajos székelyzsombori ev-luth. lelkipásztor.
A szeretetvendégségek tematikusak, a perselyezést
pedig a gyülekezet diakóniai és szeretetszolgálatára
valamint a nyári gyerektáborra fordítjuk.
Bibliaóra
Február 18-án és 25-én bibliaórát fogunk tartani.
A bibliaórák témái: a Tízparancsolat.
Vallásóra – vasárnapi iskola – sakk-kör
Február 6-án, 13-án 20-án és 27-én de.11 órától
vallásórát tartunk. A vallásóra után 12,15 órától
sakk-kört szervezünk.
Február 7-én, 14-én, 21-én és 28-án vasárnapi
iskolai
oktatást
szervezünk.
A
gyerekek
a
templomban gyülekeznek, az istentiszteletről az
első
oltári
szolgálat
után
vonulnak
át
a
gyülekezeti terembe.
Zeneoktatás
Február 5-én, 12-én, 19-én és 26-án du. 16 órától a
kezdőknek, 17 órától a középhaladóknak és 18 órától
a haladóknak gitárórát tartunk.

H I R D E T É S E K
DIAKÓNIA
Február 17-én du. 15 órától gyülekezeti programot
szervezünk a négyfalusi mozgássérültek számára.

Közgyűlési értesítés
Minden év elején zárszámadást tartunk, visszatekintünk
arra, hogy mit tettünk, mit valósítottunk meg az elmúlt
esztendőben.
Gyülekezetünknek 747 tagja van, 11 lélekkel kevesebb,
mint 2014-ben volt. Az egyháztagok közül 541 személy
köteles fenntartói járulékot fizetni, de sajnos, ennek
csak 391 személy tett eleget. 150 személynek vannak
elmaradásai.
Egyházunk törvénye értelmében addig nem lehet sírhelyet
megváltani, nem lehet egyházi szolgáltatást igényelni, a
bácsfalusi temetőben temetkezni, amíg a család (I.
fokon) nem rendezi az egyház iránti tartozását.
2015-ben 6 gyereket kereszteltünk, 5 fiatal konfirmált, 2
pár tartott egyházi esküvőt, 16 személy halt meg, 3
személy iratkozott be egyháztagjaink sorába, 4 személy
pedig elköltözött, ennek következtében kiiratkozott az
egyházi nyilvántartásból.
2016. január 11-én pénzügyi ellenőrzést, január 14-én
presbiteri
gyűlést,
január
17-én
pedig
közgyűlést
tartottunk. A közgyűlés jóváhagyta és megerősítette a
presbitérium javaslatát, miszerint 2016-tól az illetékek
(keresztelési, konfirmálási, esketési, temetési) 100
lejről 150 lejre módosulnak, ezek mellett a sírhelydíj
(1-es sír 10 évre) is 100 lejről 150 lejre emelkedik, a
kápolnadíj pedig 100 lej helyett 150 lej lesz.
Az egyházfenntartó járulék a fizetés, a nyugdíj 1%-a, a
munkanélkülieknek, háztartásbelieknek pedig min. 50 lejt
kell fizetniük.
Arra kérek minden bácsfalusi egyháztagot, tudatosan
vállalja
egyháztagságát,
vegyen
részt
az
istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmainkon, és legyen
egyházunknak, közösségünknek aktív tagja.

