TUDNIVALÓ
Keresztelő
Augusztus
6-án
részesítettük
a
keresztség
szentségében CSIKI ERIK-et, CSIKI Zsolt és CSIKI
Zsuzsanna kisfiát.
A mindenható Isten áldja meg a megkeresztelt
kisgyermeket családjával együtt.

BÁCSFALUSI HÍRLEVÉL
A BÁCSFALUSI EVANGÉLIKUS – LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2016 SZEPTEMBER, V. évfolyam, 9. szám

TEMETÉS
Július 31-én, 93 éves korában elhunyt KOVÁCS
BÁLINT KATALIN. Utolsó lakhelye Brassóban a
Constructorului utca 4. szám alatt volt.
Július 24-én, 85 éves korában elhunyt GYERKÓ
ÁRPÁD. Utolsó lakhelye Négyfaluban a Bolnok utca
8. szám alatt volt.
A mindenható Isten, az életnek és halálnak ura
adjon az elhunytaknak csendes pihenést, a gyászoló
családoknak pedig vigasztalást.
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 / 0745 390 324
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 olvasó szerkesztő
505600. Négyfalu, Brassói út 248. szám

Szeptember
hónap
szerettelek, azért
Jeremiás 31,3

igéje:
vontalak

„Örök
magamhoz

szeretettel
hűségesen.”

GYÜLEKEZETI ALKALMAK
Istentisztelet
Szeptember 4-én, 11-én és 18-án
istentiszteletet tartunk.

BESZÁMOLÓ
Tiszta kép

de.

11

órától

Szeptember 11-én, a hónap második vasárnapján
tartjuk az úrvacsorás istentiszteletet.
Szent Mihály-napi ökumenikus istentisztelet
Szeptember 25-én a négyfalusi történelmi egyházak
Szent
Mihály-napi
ökumenikus
istentiszteletet
szerveznek. Ez évben a csernátfalusi evangélikus
templomban tartjuk az istentiszteletet.
Az elmúlt évek hagyománya szerint ezen a vasárnapon
Bácsfaluban nem lesz külön istentisztelet.
DIAKÓNIAI PROGRAM
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a
Krisztus törvényét.”
Szeptember 9-én du. 15 órai kezdettel a négyfalusi
mozgássérültek
részére
gyülekezeti
programot
szervezünk.
Szeptember
14-én
du.
15
órai
kezdettel
egyházmegyei
munkatárs-képzőt
szervezünk
mindazoknak,
akik
a
házi
beteggondozási
programokban részt szeretnének venni.

Kedves bácsfalusiak! Barcsa Zsuzsanna tiszteletes
asszonyt 2016. június 1-től Németországban a
schwerini diakónia pszichológusként alkalmazta,
ezért Katalin és Júlia a 2016-2017-es tanévben a
schwerini
Göthe
Gimnázium
zene
tagozatának
lesznek a diákjai. E helyzetet tekintetbe véve
kértem meg mind Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök
urat,
mind
a
németországi
testvéregyház
illetékeseit, tegyék lehetővé, hogy egy évig
Németországban tanulmányi szabadságon lehessek.
Július 31-én, az istentisztelet után a püspök úr
találkozott
a
bácsfalusi
gyülekezet
presbitériumával, és tárgyalt ez ügyben. A
megbeszélésen az a döntés született, hogy 2018.
január
1-ig
tanulmányi
szabadságon
lehetek.
Visszatérésemig a püspök úr helyettes lelkészt
fog a bácsfalusi gyülekezetbe kinevezni.
Mint
a
bácsfalusi
gyülekezet
parókus
lelkipásztora, ezúton is köszönetet mondok az
irántam tanúsított megértésért és támogatásért.
Az ügyemben történt változásokról továbbra is
hivatalosan értesíteni fogom egyháztagjainkat a
Bácsfalusi Hírlevél által.
Tisztelettel: Nt. Barcsa István bácsfalusi lelkipásztor

Bibliaóra
Szeptember 8-án és 15-én du. 16 órai kezdettel
bibliaórát tartunk.
Gyermekmunka – vallásóra
Szeptember 10-én és 17-én de. 11 órai kezdettel
vallásórát tartunk.
Ez
alkalommal
vendégeink
lesznek
a
sepsiszentgyörgyi református diakónia munkatársai.

Presbiteri választások
Az egyházkerületi presbitérium és a zsinat 2016.
október 16-ra rendelte el a presbiteri választói
közgyűlés megtartását. 2016. augusztus 27-én a
bácsfalusi
gyülekezet
presbitériuma
azt
a
határozatot hozta, hogy egyháztagjaink október 7ig javaslatokat tehetnek presbiterjelöltekre.

