IMAHÉT
Január
17.
és
24.
között
megszervezzük
a
négyfalusi
ökumenikus
imahetet.
Az
istentiszteletek du. 18 órakor kezdődnek. Az
istentiszteleteket a következő beosztás szerint
tartjuk:
január 17-én a négyfalusi református templomban,
január 18-án az alszegi evangélikus templomban,
január 19-én a felszegi evangélikus templomban,
január 20-án a bácsfalusi evangélikus templomban,
január 21-én a türkösi katolikus templomban,
január 22-én a türkösi evangélikus templomban,
január
23-án
a
csernátfalusi
evangélikus
templomban (evangélikus házigazda), január 24-én a
csernátfalusi evangélikus templomban (unitárius
házigazda).
Temetés
2015. december 19-én, 74 éves korában elhunyt
ILEANA ILONA. Utolsó lakhelye Négyfaluban a
Brassói út 291. szám alatt volt.
A mindenható Isten vigasztalja meg a gyászoló családot.

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

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 JANUÁR, V. évfolyam, 1. szám

JANUÁR hónap igéje: „Mert nem a félelemnek
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timótheus 1,7
Kedves bácsfalusiak,kedves olvasók!
Az új esztendő küszöbén feltesszük sokan a kérdést:
vajon mit hoz az új esztendő, milyen lesz a 2016-os
év? Sokan félelemmel néznek a jövő felé, aggódva
figyelik a gazdasági mutatókat, aggódnak a világ
békéjéért vagy akár az egészségi állapotukért.
Pál apostol viszont csodálatos biztatást intézett
ifjú munkatársához: nem a félelem lelkét adta
nekünk az Isten. Ez így van. Életünket, jelenünket
tegyük le az Ő kezébe, és imádságos lélekkel
kérjük, hogy Ő erősítsen bennünket, és legyen
velünk az elkövetkező 366 napban is.

MINDENKINEK ÁLDÁSOKBAN GAZDAG
ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

Újévi istentisztelet
Január 1-én, újév napján de. 11 órai kezdettel
úrvacsoraosztással
egybekötött
istentiszteletet
tartunk.
Az istentisztelet után újévi beszámoló következik.
ISTENTISZTELETEK

DIAKÓNIA
Január 13-án és 27-én du. 15 órától gyülekezeti
programot szervezünk a négyfalusi mozgássérültek
számára.
Nőszövetségi találkozó
Január 15-én du. 18 órai kezdettel nőszövetségi
találkozót szervezünk. Szeretettel várjuk mindazokat
az asszonyokat, akik a nőszövetség munkájában részt
akarnak vállalni.
Szeretetvendégségek
Január 28-án du. 17 órától szeretetvendégséget
tartunk. Házigazdák a konfirmandusok szülei.
Február 4-én du. 17 órától szeretetvendégséget
tartunk. Házigazdák a presbiterek.
Február
11-én
du.17
órától
szeretetvendégséget
tartunk. Házigazdák a nőszövetség tagjai.
A szeretetvendégségek tematikusak, a perselyezést a
gyülekezet
diakóniai
és
szeretetszolgálatára,
valamint a nyári gyerektáborra fordítjuk.
Gyülekezeti karnevál
Január 31-én du. 15 órai kezdettel gyülekezeti
karnevált szervezünk a Bolnok utca 6. szám alatt. Ez
alkalommal a vallásórások és vasárnapi iskolások
jelmezfelvonulása mellett fúvós hangversenyre is sor
kerül. Részvételi szándékát mindenki jelezze a
lelkészi hivatalban.
Adminisztráció
Január 11-én du. 16 órai kezdettel, Papp Piroska
pénzügyi ellenőr vezetésével, pénzügyi ellenőrzést
tartunk.
Január
14-én
du.
18
órai
kezdettel
presbiteri gyűlést tartunk.
Január 17-én, az istentisztelet után, közgyűlést
tartunk,
amelynek
tárgya
a
zárszámadás,
a
költségvetés-tervezet és a jelentések.

Január 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én de. 11
órai kezdettel istentiszteletet tartunk.
Vízkereszt ünnepe
Január 6–án, vízkereszt napján, de. 11 órai
kezdettel istentiszteletet tartunk.
Bibliaóra
Január 7-én és 14-én bibliaórát tartunk. Az új
esztendőben tematikus bibliaórákat szervezünk. A
januári alkalmak témája: Hitünk hősei – Példaképek
a hit útján.
Vallásóra – vasárnapi iskola – sakk kör
Január 16-án, 23-án és 30-án de. 11 órától
vallásórát tartunk.
A vallásóra után, 12,15–től sakk kört szervezünk.
Január 10-én, 17-én, 24-én és 31-én vasárnapi
iskolai
oktatást
szervezünk.
A
gyerekek
a
templomban gyülekeznek, az istentiszteletről az
első
oltári
szolgálat
után
vonulnak
át
a
gyülekezeti terembe.
Zeneoktatás
Január 15-én és 29-én du. 16 órától a kezdőknek, 17
órától a haladóknak gitárórát tartunk.
Ifjúsági és konfirmandus-találkozó
Január
30-án
du.
15
órától
ifjúsági
és
konfirmandus-találkozót
szervezünk.
Erre
az
alkalomra meghívjuk a konfirmandusokat és az elmúlt
években megkonfirmált fiatalokat.

