HÍREK
Megújult a beregi unitárius szórvány presbitériuma 2005 januárjában.
A hagyományos évi közgyûlésen a gyülekezeti tagság kérésére
új gondnokot és presbitereket választottak: Jóni Jenõ gondnok,
Balogh Tibor, Szabó Elemér és Lakatos László presbiterek
lettek.
A régi gondnok Demeter István a városi kisebbségi önkormányzat elnöke lett. Az ötfõs vezetõségben három unitárius atyafi tevékenykedik.
Isten áldását kívánjuk munkájukra.

•
A kelet-magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör közremûködésével nagyszombaton (március 26.) ismét bemutatják
Vásárosnaményban a Balázs Ferenc-díjas Csányi Ottó vezényletével a Kolozsvári Passiót.

•
A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ELNÖKSÉGE tisztelettel és hálával köszöni meg minden kedves adományozónak az szja 1%-ával való támogatást, akik ez úton is
mellettünk döntöttek. Kérjük, hogy az elkövetkezendõkben is
támogassák egyházunkat, hogy vállalt történelmi hivatását és
kötelességeit teljesíteni tudja. Minden kedves hívünk és támogatónk életére és munkájára Isten gazdag áldását kérjük.
Magyarországi Unitárius Egyház technikai szám: 0200
Unitárius Alapítvány adószám: 18052459-1-41
A rendelkezési adatlap letölthetõ: www.unitarius.hu
Az Unitárius Élet, és más kiadványunk megjelentetéséhez
különösen értékes támogatást jelentene, ha jövedelemadójuk
1% -nak utalásakor Egyházunkat és Alapítványunkat választanák kedvezményezettként.
Kérésünk idén is ugyanaz: rendelkezzenek a mi javunkra!
Köszönjük!

•
Tisztelettel értesítjük unitárius testvéreinket, hogy a Heltai Kft.
kiadásában nemrégiben megjelent a Rázmány Csaba püspök által szerkesztett EGY AZ ISTEN c. kiadvány, melyet több évtizede várnak a magyarországi unitárius hívek, de talán még
inkább a vallásos hovatartozását keresõ közönség.
A könyvben megtalálható az Unitárius történeti áttekintés mellett, az Unitárius Hitelvek és eszmerendszer, a Szertartásrend,
Egyházvezetés, végül a Magyarország területén mûködõ Egyházközségek rövid története.
A különösen szép nyomdatechnikával (köszönhetõen Schmidt
Gábor gondnok úrnak) kiadott könyvecske nem kimondottan az
Unitárius hit és eszmerendszer ismerõinek készült, hanem
azoknak, akik még nem tudják, hogy már régen unitáriusok!
Nagyon jó útitárs, és ajándék!
Megvásárolható az Unitárius Könyvesboltban 1000 Ft egységárban.

•
2005. április 10-én, vasárnap 17 órától a Bartók Béla Egyházközség templomában sepsiszentgyörgyi találkozót tartunk,
mely alkalomra szeretettel várjuk Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt és Farkas Árpád költõt. A találkozó szeretetvendégséggel zárul.
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