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2 UNITÁRIUS ÉLET

Szerkesztõségi felhívás!

Felhívjuk kedves olvasóink
figyelmét arra, amit már ez évi
elsõ számunkban is tettük, hogy
az Unitárius Élet folyóirat árát
az év második felétõl
megemeljük és még így sem fogja
fedezni a folyóirat önköltségi
árát.
Az új ár: 400 Ft/szám
és 2.400 Ft/év.
Jelen számban mellékelünk
csekkeket azok számára, akik a
különbözetet szeretnék befizetni,
azok akik már év elején a teljes
árat befizették, elnézést és a
csekkek figyelmen kívül
hagyását kérjük. További
adományokat szívesen fogadunk.

F E L H Í V Á S

Tisztelettel felhívjuk az Unitárius Élet c. kiadványunk olvasóinak
figyelmét Kedei Mózesné esperesné asszony állapotának
megsegítésére. Unitárius összetartozásunkról és igaz keresztényi
szeretetünkrõl teszünk tanúbizonyságot, amikor hozzájárulunk egy
életmentõ mûtét kiadásainak fedezéséhez. Szeretettel kérjük
egyházközségi vezetõinket és minden hívünket, hogy lehetõségeik
szerint támogassák e nemes ügyet.

Kérjük a lelkészeket, lelkésznõket, hogy gyülekezeteikben gyûjtsék
össze az adományokat és fizessék be az egyházi központba.

Elõre is köszönjük hálásan meghozott áldozatukat egy testvérünk
életéért.

Budapest, 2003. május 5.

Atyafiságos tisztelettel:
Rázmány Csaba püspök s.k. Balázsi László, fõjegyzõ s.k.

Megszomorodott szívvel tudatjuk, hogy 2003. június 8-án a reggeli
órákban nemes lelkét visszaadta teremtõjének és gondviselõ

Atyjának id. Bencze Márton a Magyarországi Unitárius Egyház
nyugalmazott püspöke, életének 85. évében.

Elhunyt püspök afiát a Magyarországi Unitárius Egyház saját
halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2003. június 27-én, pénteken de. 10 órától lesz a
Bartók Béla Unitárius Egyházközség (1092 Budapest, Hõgyes
Endre utca 3.) templomából, majd utolsó útjára kísérjük 13.15

órakor az óbudai temetõbe.

A MUE elnöksége


