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HÍREK
A Budapesti Unitárius Egyházközség a Mûvészetek háza
2004. április 23-án a templomban Tokos Zoltán gitármûvész koncertjét hallgattuk
meg J. S. Bach lantmûveibõl. Csodálatos volt, és 30-40 év távlatából eszembe jutott az
azóta nem hallott mûvészi gitárzene, melyet régen Szendrei Karper László adott a
gyülekezetünknek. Zoli visszahozta ezt az áhítatot. Kászoni lelkész úr érdeme, hogy
sokszor hallhatunk koncertet templomunkban, és a gyülekezeti termünkben pedig
állandó képzõmûvészeti kiállítások tekinthetõk meg.
Nemcsak lelkünk épülésére gondol, hanem a kulturális fejlõdésünkre is. Meg is van az
eredménye, mert egyre több hívünk jön el az istentiszteletekre, és a gyülekezeti
összejövetelekre.
Köszönjük ezeket lelkészünknek és az egyre aktívabb presbitériumunknak.
Schmidt Gábor

•
Új Szervét-weboldal a világhálón
Testvérlapunk, az Inquirer hozza az olvasók tudomására, hogy Jaume de Marcos, a
Spanyol Unitárius Univerzalista Társulat (SUUE) elnöke bejelentette, hogy Szervét
Mihály mûvének egy új weboldalt szentelnek a világhálón. Ezt a Szervét Mihály
Intézet támogatja, angol és spanyol nyelven olvasható, de hamarosan francia és olasz
nyelven is elérhetõ lesz: www.miguelservet.org. A weboldal Szervét Mihályról és
koráról ad információkat, valamint Villanuova faluról, ahol Szervét született, és
ahol a róla elnevezett intézet mûködik. E település vidékérõl is lehet ismereteket
szerezni, valamint a fenti intézet munkájáról. Állandó könyvészet is olvasható lesz. Az
eseménynaptár képes riportban számol be a tavalyi Szervét-ünnepségrõl,
Spanyolországból. Ez a nagyszerû kezdeményezés hangsúlyt helyez arra, hogy habár
Szervét inkább a kisvérkör felfedezéséért vált híressé, kiemelkedjen radikális teológusi
munkássága is. Leghíresebb könyvei megkérdõjelezték a Szentháromság
dogmáját és letették az unitarizmus alapjait. A weboldal erõsíteni kívánja a szervéti
kettõs örökség hangját: a jogot a lelkiismereti és szólásszabadsághoz, valamint a
radikalizmus jogosultságát, az igazságkeresés intellektuális módszereként. „A jelenlegi
történelmi kutatások megerõsítik azt a tényt, hogy Szervét elképzelései a türelmességrõl
fordulópontot jelentettek az értelmes vitában, tárgyalásban, amelyek elvezettek a
gondolat- és lelkiismereti szabadsághoz a nyugati világban” – hirdeti Jaume de
Marcosék újonnan elindított tájékoztatója a világhálón. Ha van lehetõségünk rá,
keressük és olvassuk!
B. L.

•
FELHÍVÁS
Fel Zebegénybe!!!
Néhány évvel ezelõtt egyházunk Fõpásztora elindítója és megalapozója volt Pálmai Béla
atyánkfiával együtt a Zebegényben tartott nemzeti zarándoklatnak. Azóta is minden
évben keresztények serege zarándokol e csodálatos helyre hitet, erõt meríteni az élet
terheinek elhordozásához. Protestáns testvéreinknek is megható, lélekemelõ ez a
találkozás. Sõt, meg merjük kockáztatni azt a kijelentést, hogy a csíksomlyói búcsú
ellensúlyozásaként /ahová nem juthat el minden anyaországi katolikus és nem katolikus
hívõ!! / ez a zarándokhely minden magyarok / felekezeti hovatartozás nélkül! /
találkozóhelyévé válhat. Ezért hívunk minden rangú és rendû magyart együtt lenni a
hitben, keresztény elkötelezettségben. Fel hát, Zebegénybe! Legyen ez a találkozás
együvé tartozásunk megpecsételése! Jöhet az európai unió egyesítõ szándéka, mi hitben
és testvériségben is egyek vagyunk! Találkozzunk Pünkösd után, azon az elsõ
szombaton magyarságban és kereszténységben. Viszontlátásra hát!
Balázsi László
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•
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Unitárius Alapítvány Kuratóriuma a 2003. évi SZJA 1%-ára befolyt
összegbõl pályázatot hirdet
A pályázat célja: Karitatív tevékenység, rendezvények szervezése, közösségi célt
szolgáló felszerelések, berendezések beszerzése.
A pályázat összege: 1.660.000,-Ft, azaz egymillió-hatszázhatvanezer forint.
A pályázat beadási határideje: 2004. július 15.
Pályázhatnak a Magyarországi Unitárius Egyház egyházközségei,
szórványegyházközségei és egyházi szervezetei.
A pályázatokban kérjük feltüntetni a pályázó bankszámlaszámát is.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Unitárius Alapítvány, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12.
Dr. Beke Ildikó s.k.
elnök
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