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Egyházközség
• December 10-én és 17-én
istentiszteletünk után karácsonyi
vásárt rendezünk gyülekezeti ter-
münkben. Könyvek, CD-k, bizsuk,
ruhanemûk, népmûvészeti áruk
kerülnek eladásra. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt.
• December 24-én, vasárnap 10
órától tartjuk vallásórás gyer-
mekeink karácsonyfa ünnepélyét,
amelyet immár a hagyományossá
vált karácsonyi koncertünk követ.
Falvai Katalin zongoramûvész,
Jávorkai Sándor hegedûmûvész és
Jávorkai Ádám csellómûvész
Haydn, Bach, Vivaldi, Bartók
mûveket játszanak.
• December 25-én és 26-án, kará-
csony elsõ és másodnapján 10 órai
kezdettel istentiszeletet tartunk és
úrvacsorát osztunk.
• 2007. január 1-én, hétfõn
délelõtt 10 órától újévet köszöntõ
istentiszteletet tartunk.

Pestszentlõrinc
• December 17-én, vasárnap 9
órától sok szeretettel várunk min-
den kicsit és nagyot templomunk
gyülekezeti termébe, ahol hagyo-
mányaink szerint mézeskalács-
sütésre kerül sor. Ezt követõen 11

órától adventi gyermek-isten-
tiszteletünk keretében Karácsonyfa
ünnepélyt tartunk, ahol gyerekeink
versekkel, énekekkel kedveskednek
gyülekezetünk tagjainak. 
• Karácsonyi ünnepi isten-
tisztelet, karácsony elsõ napján,
december 25-én, vasárnap 11
órától tartunk úrvacsoraosztással
egybekötve.

Füzesgyarmat
• December 24-én délután 5
órakor Karácsonyfa ünnepélyt tar-
tunk: hittanosok betlehemes játéka,
szavalatok, énekek fiatalok és fel-
nõttek elõadásában. Ajándékozás a
hívek részérõl és az Unitárius
Alapítvány pályázatából elnyert
pénzbõl.
• December 25-én délelõtt úrvacso-
rával egybekötött ünnepi isten-
tisztelet tartunk, délután pedig a
Borostyánkert Idõsek Otthonában
Füzesgyarmaton. December 26-án
Gyulán, az Esze Tamás utca 2.
szám alatti imatermünkben úrva-
csorával egybekötött istentiszteletre
kerül sor. December 31-én fél tizen-
kettõkor óévet búcsúztató és újévet
köszöntõ istentisztelet tartunk, az
éjféli harangzúgáskor pezsgõbontás
lesz és jókívánságok hangzanak el.

A Magyarországi Unitárius Egyház vezetõsége és hívei hálásan
megköszönik dr. Béres György úrnak, Muszka Ibolya, az egyházi
könyvtár és levéltár vezetõje férjének, hogy messzemenõ segítségének
eredményeként a felújított Püspöki Hivatal tanácstermét a rendel-
tetésének megfelelõen szép, ízléses bútorral berendezhettük. 
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December 12-én Balázsi László fõjegyzõ részt vett a Magyar
Bibliatársulat Alapítvány összevont kuratóriumi és közgyûlésén. Ez alka-
lommal adták át az Országos Büntetésvégrehajtó Intézet Országos
Parancsnoksága jelenlévõ, magasrangú képviselõjének az Alapítványunk
„Bibliát minden zárkába!” kezdeményezés 1500 Bibliából és a Kálvin
Kiadó 5400 hittel-vallással kapcsolatos könyvbõl álló ajándékát, hogy a
börtönlakók ilyen irányú érdeklõdésének is eleget tegyenek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!


