FONTOS TUDNI
ESKETÉS - KERESZTELÉS
2016.
május
7-én
egyházi
esküvőjét
tartotta
gyülekezetünk templomában VAGO IOAN ADRIAN katolikus
vallású és BACIU CRISTINA CLEMENTINA evangélikus
vallású
házaspár.
Az
istentisztelet
keretében
részesítettük a keresztség szentségében VAGO IOAN
ADRIAN és BACIU CRISTINA CLEMENTINA kisfiát, VAGO
ANDREI CRISTIAN-t.
Isten áldása kísérje életüket.
***
GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
Június 18-án gyülekezeti kirándulást szervezünk.
Az útvonal: Négyfalu – Medgyes – Gyulafehérvár –
Szászsebes – Déva – Vajdahunyad – Nagyszeben -Négyfalu.
***
Ifi programok
Június 26-29. között ifjúsági napokat szervezünk a
PÜNKÖSTI
RÓZSA
menedékházban.
Mindazon
fiatalok
jelentkezését várjuk, akik 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben
és 2016-ban konfirmáltak.
Július 11–14. között gitártábort szervezünk a PÜNKÖSTI
RÓZSA menedékházban.
E programokra ifjaink jelentkezését várjuk.
Lelkészi Hivatal programja:
Hétfő:
8,00 – 11,00
Kedd:
8,00 – 9,00
Szerda:
8,00 – 11,00
Csütörtök:
8,00 – 11,00
Péntek:
8,00 – 11,00

15.00 – 18.00
15,00 – 18,00
15,00 – 18,00
15,00 – 18,00
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 JÚNIUS, V. évfolyam, 6. szám

Június
hónap
igéje:
„Erőm
és
énekem
az
Úr,
megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem,
atyám Istene, őt magasztalom.” 2 Mózes 15,2
Mózes
és
a
választott
nép
Isten
segítségét
és
szabadítását
tapasztalta
meg,
ennek
következtében
hangzottak el e magasztaló szavak.
Isten segítségét mi is sokféleképpen megtapasztalhatjuk.
A kérdés az: mi felismerjük-e ezt, felismerjük-e, hogy a
hétköznapokban Isten velünk van, megáld és megsegít?
Ha igen, akkor adjunk mi is hálát ezért. Ámen.
MAGYAR KÉPVISELT
Június 5-én helyhatósági választásokra kerül sor. A
választási rendszer nagy lehetőséget kínál a négyfalusi
magyarságnak,
hogy
történelmet
írjon,
azaz
összefogással, a választáson való részvétellel magyar
polgármestert és erős tanácsosi képviseletet válasszon.
Mindez rajtunk múlik.
Tisztelettel felkérek minden bácsfalusi egyháztagot,
június 5-én menjen el szavazni, másokat is buzdítson
erre, hogy magyar polgármesterünk és erős képviseletünk
legyen az elkövetkező négy esztendőben.

H I R D E T É S E K

H I R D E T É S E K

ISTENTISZTELETEK
Június 5-én, de. 11 órai kezdettel úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Június 12-én, 19-én és 26-án de. 11 órai kezdettel
istentiszteletet tartunk.

CSÁNGÓ VILÁGTALÁLKOZÓ
2016. JÚNIUS 30. és JÚLIUS 3. között csángó
világtalálkozót tartunk. A programokat Hétfaluban
és Brassóban szervezzük meg.
A csángó világtalálkozó programja:
Június 30-án ifjúsági nap a Zajzoni Rab István
iskolában.
Június
30-án
este
18
órától
Istók
János
emlékünnepélyt
szervezünk
Bácsfaluban.
Az
emlékünnepély keretében Borcsa-díjjal tüntetjük ki
egyházunk főpásztorát, Ft. Adorjáni Dezső Zoltán
püspök urat. Az ünnepélyen rövid előadást tartunk
Istók János bácsfalusi születésű szobrászművészről,
zenei előadással pedig a Philippi házaspár és a
Kanadából érkező kórus fogja megörvendeztetni a
jelenlevőket. Az ünnepély után közös vacsorát
szervezünk. A vacsorán való részvételi szándékát
június
20-ig
mindenki
jelezze
a
lelkészi
hivatalban.
Július 1-én teológiai konferenciát és gálaműsort
tartanak Brassóban. Este a hosszúfalusi Csángó
Házban 19 órától zenés kabaré előadásra kerül sor
az OPEN STAGE színművész csoport előadásában.A
belépő ingyenes. A tatrangi kultúrházban és a
zajzoni
gyülekezeti
házban
esti
programokat
szerveznek.
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.
Az
istentisztelet után sokadalom lesz.
A csángó világtalálkozó a hétfalusi magyarság
ünnepe. Fontos, hogy ott legyünk, együtt legyünk,
és közösen ünnepeljünk.

BIBLIAÓRA
Június
2-án,
9-én
és
16-án
du.
16
órától
bibliaórát tartunk.
A bibliaórák témái: nagy élettörténetek.
VALLÁSÓRA – VASÁRNAPI ISKOLA – SAKK-KÖR
Június 4-én de.11 órától vallásórát tartunk,
amelynek keretében megtartjuk a vallásóra, a sakkkör és a vasárnapi iskola évzáróját.
Ez alkalommal különböző játékokat, vetélkedőket
szervezünk, nem marad el a közös nassolás sem.
Minden
kedves
vallásórást,
vasárnapi
iskolást
szeretettel várunk.
ZENEKOKTATÁS
Június 3-án, 10-én és 17-én 16 órától a kezdőknek és
17,30 órától a haladóknak gitárórát tartunk.
DIAKÓNIAI PROGRAMOK
Június 8-án és 15-én gyülekezeti programot szervezünk a
négyfalusi mozgássérültek számára.
KÖZGYŰLÉS
Június 12-én, a de. 11 órai kezdettel tartandó
istentisztelet után PÜSPÖKVÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉST TARTUNK.
A püspöki tisztségre az Egyházkerületi Presbitérium és a
Zsinat egyhangúan Ft. ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN püspököt
jelölte.
A püspökválasztáson szavazati joga van annak az
egyháztagnak, aki az egyház iránti tartozását rendezte,
azaz 2015-re kifizette egyházfenntartói járulékát, vagy
életkorára tekintve fel van mentve az egyházjáruléki
kötelesség alól.

