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December 25-én (hétfőn) 9 és 11 órakor, illetve 26-án (kedden) 11 órakor
karácsonyi ünnepi istentiszteletre kerül sor templomunkban.
Az ünnepi istentiszteleteken az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá
emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort helyezzük el. Az úrvacsora
felvételére várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
December 31-én (vasárnap) óesztendei ünnepi istentisztelettel búcsúztatjuk
a 2017. évet, melyen a szószéki szolgálatot Kászoni Kövendi József püspöki
helynök végzi.
2018. január 1-jén (hétfőn) 11 órától újévi ünnepi istentisztelettel kezdjük
meg a 2018. évet.
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azt akarja, hogy nádszálhoz és pislogó
gyertyafényhez hasonló emberek legyünk. Isten
többet akar ennél:

Karácsonyi kérdések
Ézs 42, 1-4
Történelmi fordulatok idején sok kis és nagy
ember, sok kis és nagy nép sérül meg, pusztul
el.

•
Szolgálatba akar állítani.
•
Örömhírmondóvá akar minket tenni.
•
Azt akarja, hogy távoli kis „szigetek” is
meghallják az evangéliumot.
Fordítsuk le mindezt a mai önmagunk
helyzetére: kevés az, hogy mi magunk, akik
most itt vagyunk, jelen vagyunk, megbékéljünk
Istennel és bizonyosok legyünk üdvösségünk
felől. Pedig ez a kevés is milyen „sok”
manapság 2017 karácsonyán. Isten ennél is
többet akar. Azt akarja, hogy a távollevőkhöz is
eljusson az evangélium. Mert közvetlen
környezetünkben is vannak olyanok, akik még
nem ismerik a Szabadítót, a szabadítást.
Ünnepeljük karácsonyt úgy is, hogy kilépünk
családunk, gyülekezetünk szűk köréből, és
keresünk
valakit,
aki még
nálunk
is
repedezettebb nádszál, pislogóbb gyertyafény.

Kioltott életek, derékba tört sorsok, családi
tragédiák mindenütt.
Ilyen korban élt Ézsaiás próféta is, aki
megjövendölte,
mintegy
előre
vetítette
karácsony majdan bekövetkező történetét.
Kinek szól a karácsonyi örömhír?
Elsősorban sérült embereknek. A próféta
megrepedezett nádról és pislogó gyertyabélről
beszél. Ha ép a nád, akkor erős és rugalmas.
De ha megrepedt erejét vesztette, és könnyen
hasad tovább. A megrepedt nádat semmire nem
lehetett használni, félredobták.

Lev Tolsztoj a Feltámadás
főhősével mondatja:

A mécses egyszerű agyagedény volt, amelynek
kanóca könnyen bekormozódott. Pisla fényt
adott ugyan, de több volt a füstje, mint a fénye.
Az ilyen kanóc is hamarosan szemétre került.

című

regénye

„Uram segélj, taníts engem, jer szállj belém, és
tisztíts meg minden mocsoktól. S miközben
ezért könyörgött, már meg is történt az, amit
kért: egynek érezte magát Istennel.”

Hány ember élete hasonlít ma is megrepedt
nádhoz, pislogó gyertyabélhez? Ki tudná ezt
pontosan
megmondani?
Sokan
váltak
földönfutóvá mondjuk az utóbbi 60 évben is.
Deportálás, létbizonytalanság, megaláztatás sok
ember életét tette tönkre, keserítette meg. Az
ilyenekhez szól elsősorban a próféta üzenete.

Ámen.
Kászoni Kövendi József, püspöki helynök

Miben áll a karácsonyi örömhír?

Egyházközségünk közgyűlése új vezetőséget
választott

Abban, hogy Isten megszánta a sérült, törékeny
embert. Kiválasztotta és elküldte szolgáját, akit
szeret és gyámolít. Ez a prófécia, legalábbis
keresztények számára, Jézusban teljesedett be.
Ő az, aki „szolgai formában” jött közénk.
Jászolbölcsőben született, fejét nem volt hova
lehajtania, a kereszten megtöretett a teste.
Csendes szavú volt, nem kiáltott, nem lármázott.
Nem zajjal és nem propagandájával jelent meg,
ahogy az napjainkban szokás. Eszközei lelkiek
voltak. Nem leigázni akart, hanem felemelni.
Szavával gyógyít és tisztít.

A Budapesti Unitárius Egyházközség választott
világi vezetőinek mandátuma 2017-ben lejárt,
ezért tisztújító közgyűlésre került sor 2017.
december 10-én. A közgyűlésen 43 szavazati
joggal rendelkező egyházközségi tag jelent meg,
akik
három
évre
megválasztották
az
egyházközség
gondnokát,
jegyzőjét
és
pénztárnokát, valamint a 12 fős presbitériumot,
három fő jelölőbizottsági tagot és három fő
egyházkerületi közgyűlési képviselőt.
A választás eredményeként az egyházközség
régi-új gondnoka Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
lett, aki 2014 márciusától 2016 októberéig már
betöltötte ezt a tisztséget. Jegyzőnek dr. Fori
Hajnal, korábbi presbitert választotta meg a
közgyűlés, pénztárnoknak pedig Zoltán Csabát.

És végül tegyük fel utolsó kérdésünket: Milyen
távlatai voltak a karácsonyi evangéliumnak?
Világtávlata, amely missziói felelősséget jelent.
Jézusban érthetjük meg, hogy Isten nem csak
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Az elmúlt évben az Egyházközség, a
Gyermekkarácsonyi ünnepség keretében hagyományteremtő szándékkal – egész napos,
nagy ünnepséget szervezett a 18. évet betöltött
ifjú
unitárius
hívek
megünneplésére,
bevonására…

A 12 fős presbitérium megválasztott tagjai közül
nyolcan már korábban is tagjai voltak ennek a
testületnek. Az újraválasztott tagok: Buzogány
Zolán, Bencze Margit, Tim Katalin, Dr. Vajda
László, Demján László, Retkes Attila, Dr.
Barabássy Sándor és Sass Bernadett. A
közgyűlés először választotta presbiterré dr.
Mihály Noémit, Bernáth Mártát, Soós Juditot és
Jakabné Szávuly Jolánt.

Minden nagymamának és szülőnek, így nekem
is, nagyon megható volt ismét együtt látni a sok
fiatalt - unokát, dédunokát - akik még néhány
éve csak tipegve tudtak kimenni szavalni, verset
mondani a többi gyerek számára, ma már felnőtt
férfi vagy hölgy, akiknek már teljesen felnőttes a
gondolkodása, beszéde.

A közgyűlés Buzogány Zoltánt, dr. Fori Hajnalt
és Zoltán Csabát választotta az egyházközségi
jelölőbizottság tagjaivá.
A
közgyűlés
döntése
értelmében
egyházközségünket
az
egyházkerületi
közgyűlésben Dr. Vajda László, Buzogány
Zoltán és dr. Mihály Noémi fogja képviselni a
következő három évben.
Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek
szeretettel gratulálunk és egyházközségi
munkájukra Isten gazdag áldását kérjük.
Azoknak is köszönettel tartozunk, akiket végül
nem választott meg a közgyűlés, de vállalták a
megmérettetést. Egyházközségünk az ő, mint
minden más egyházközségi tag, munkájára,
támogatására a jövőben is számít.
Zoltán Csaba, pénztárnok

Vékás Domokosné (Buba)

Unitárius Gyermekkarácsony Egy nagymama visszaemlékezése

A ma már egyetemista Olívia nevű unokám
kiváltképp szerette a szereplést, a szavalást,
egyszer még angyalka is volt háromévesen és a
szószék felett lebegett a szárnyaival.

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodákban, nemcsak te és én, hanem az
egész világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a
csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Alig várom, hogy a legkisebb majdnem egy éves
Mihály nevű unokámat is vihessem a Gyermek
karácsonyi ünnepségekre.

Az
elmúlt
negyedszázad
nekem,
mint
nagymamának minden évben megadta a
csodát. Négy unokám, Bálint, Koppány, Olívia,
Boróka, ahogy cseperedtek sorban és
dobbantották meg a szívemet az Unitárius
Gyermek Karácsonyi Ünnepségeken, ahol a
többi gyermekkel együtt szavaltak, énekeltek, és
közösen, kipirult arccal várták a kis Jézuskát és
a kicsi ajándékaikat.
Nyiladozó értelmükkel egyre többet fogtak fel
ennek a napnak a jelentőségéből és kíváncsi
kérdéseik kapcsán mi is közelebb kerültünk
egymáshoz, az ünneplő gyülekezettel, a
szülőkkel egyaránt.

Továbbra is fontosnak tartom a 18 évesek
ünneplését és jelentősnek ezt a hagyomány
teremtést,
mert
ezáltal
mindenki
megtapasztalhatja, hogy együtt sokkal többek
vagyunk és sokkal többet tudunk tenni
egymásért és másokért a gyülekezeten belül és
kívül egyaránt.
Találkozzunk újra 2017. december 17-én a
gyermek karácsony csodálatos napján és
ünnepeljük együtt az idén nagykorúvá vált ifjú
egyháztagjainkat.
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Áldott, békés karácsonyt kívánok minden
kedves egyháztagnak, kicsinek és nagynak.

A közelgő találkozásban bízva, atyafiságos
tisztelettel és szeretettel üdvözöl,
Kászoni Kövendi József lelkész, püspöki
helynök

Vékás Domokosné
Meghívó a 18 éves fiatalok megünneplésére

Budapest, 2017. november 28.

Kászoni Kövendi József lelkész levele a 18.
életévüket betöltött unitárius fiataloknak.

Beszámoló a Magyar Unitárius
Ürmösön megtartott Zsinatáról

Egyház

Drága Fiatal Barátaim!
A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó
főhatósága, a Zsinat 2017. október 28-án a
Brassó
megyei
Ürmösön
ülésezett.
A
napirenden
lelkészszentelés,
ünnepi
megemlékezés és nyilatkozat elfogadása a
reformáció
500.
évfordulóján,
püspöki
helyzetértékelés, állásfoglalás elfogadása a
házasság
és
család
tárgyában,
lelkészszentelés, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi
Bíróság
testületében
megüresedett
hely
betöltése szerepelt.

A 2017-es esztendő vége felé közeledve, újfent
abban a reményben szólok hozzátok, hogy jól
vagytok, és minden rendben van veletek és
szeretteitekkel.
A tavalyi évben új hagyományt teremtettünk, ami
ezúttal Nektek és Rólatok szól: minden év
decemberében köszöntjük azokat, akik az adott
évben töltik be életük 18. esztendejét.
Ti, akik az Úrnak 1999. kedves esztendejében
születtetek, az idén nagykorúvá lettetek és mi,
az egyházközség tagjai és elöljárói köszönteni
szeretnénk Titeket.

A Zsinat ülése 11 órakor áhítattal kezdődött. A
jelenlét
számbavétele
és
a
Zsinat
határozatképességének megállapítása után dr.
Balázs Mihály szegedi irodalomtörténész
professzor tartott előadást a radikális reformáció
örökségéről. Ezt követően a Zsinat ünnepi
nyilatkozatot fogadott el a reformáció 500.
évfordulója alkalmából.

Fontosnak
tartjuk,
hogy
fiataljaink
bekapcsolódjanak az egyházi életbe, annak
részévé váljanak és kialakítsák saját maguk
megtartó közösségét, amely az iskoláskor
elmúltával
is
biztos
kapaszkodó
lehet
számotokra. Általatok az Egyházközségünk is
megújulhat, gyarapodhat és egyre többen
leszünk, akik megéljük, megóvjuk, vállaljuk és
tovább visszük csodálatos unitárius hitünket és
vallásunkat.

Bálint Benczédi Ferenc püspök az Egyház
2015–2017 közötti tevékenységéről nyújtott
helyzetértékelést, majd a Zsinat állásfoglalást
fogadott el a házasság és a család tárgyában. A
Felsőfokú Fegyelmi Bíróság megüresedett
helyére a zsinati tagok többsége dr. Bán Endre
ügyvédet választotta.

Köszöntésetekre advent harmadik vasárnapján,
azaz 2017. december 17-én délelőtt 11 órakor
ünnepi
istentiszteletet
tartunk,
amelyre
szeretettel hívunk és várunk.
Ünnepi istentiszteletünket követően, szeretnélek
üdvözölni
benneteket
az
egyházközség
gyülekezeti termében, ahol ünnepi ebédben
részesít
Titeket
a
Budapesti
Unitárius
Egyházközség, amelyet kötetlen beszélgetés
követ, majd 16 órától a Gyermekkarácsonyra
várunk benneteket.

Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot
dr. Czire Szabolcs teológiai tanár végezte, a
lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi
Ferenc püspök mondta, majd Molnár Imola
lelkésznő úrvacsorai beszédet tartott.
A Zsinat felszentelte Bartha Alpár kökösi, Gyerő
Attila
homoródújfalvi,
Györgyilyés
Izolda
sepsiszentkirály–botfalusi, Jobbágy Júlia Mária
kolozsvári, Péterfi Zita Ágnes sepsiszentgyörgyi,
Szabó Csengele budapesti, Szász Tünde
szőkefalvi
és
Tőkés-Bencze
Zsuzsánna
gyergyószentmiklósi lelkészeket.

Szeretettel várunk tehát ebből az alkalomból
azzal a kéréssel, hogy 2017.december 11-éig
jelezzétek részvételi szándékotokat és azt is,
hogy a családotokból hány főre számíthatunk.
Leveleiteket a következő címre várjuk:
budapesti.unitarius@gmail.com
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A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának
ünnepi nyilatkozata a reformáció ötszázadik
évfordulóján

gondviselő Istenünktől megtartást, erőt és
bölcsességet kérjünk hivatásunk betöltéséhez.
Az Ő segedelmével és a hasonló küldetésű
testvéregyházakkal karöltve, valamint minden jó
szándékú emberrel együttműködve kívánjuk
folytatni emberszolgálatunkat, a keresztény
értékek megvalósítását, nemzetünk építését és
társadalmunk jobbá tételét.

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és
méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek,
az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá,
kezeink
munkáját
tedd
maradandóvá! (Zsolt 90,16-17)

Egyedül Istené a dicsőség!
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata Isten iránti
hálával
emlékezik
meg
a
reformáció
félévezredes
évfordulóján
annak
történelemalakító hatására, fejet hajtva a
reformátorok helytállása előtt és tisztelettel
adózva a protestantizmus vívmányainak.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának
állásfoglalása a házasság és a család
tárgyában
A közelmúltban több társadalmi, közjogi és
erkölcsi témájú vita tárgyát képezte a házasság
és a család kérdésköre. A Magyar Unitárius
Egyház Zsinata az alábbiak szerint foglalja
össze a házasságról és családról vallott
többségi felfogását, természetesnek tartva az
egyháztagok szabad véleménynyilvánításhoz
való jogát.

A reformáció gyökeresen átalakította Európa,
illetve a világ vallási, szellemi, kulturális és
társadalmi
arculatát,
ugyanakkor
meghatározóan hozzájárult a magyar kultúra
fejlődéséhez.
Az
erdélyi
magyar
protestánsok
első
püspökének,
Dávid
Ferencnek
és
munkatársainak fő érdeme a reformáció
terjesztése,
a
teológiai
tudományosság
elmélyítése és a szabad vallásgyakorlás
kultúrájának az elősegítése. A parázs hitvitáktól
hangos Európában az erdélyi protestáns és
római katolikus rendek bölcs belátásán múlt,
hogy a kizárólagosságra való erőszakos
törekvés helyett igyekeztek a békés egymás
mellett élést választani. Az Erdélyi Országgyűlés
több alkalommal is törvényt alkotott a bevett
felekezetek
együttélésének
biztosításáért.
Ennek köszönhetően Erdély a vallásszabadság
és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket
nyújtva a más országokból elüldözötteknek is.

A Magyar Unitárius Egyház keresztény
egyházként éli meg hivatását: Isten és ember
szolgálatát. Az Egyház házassági megáldásban
a közjogilag érvényes házasságkötést részesíti,
amelyet egy nő és egy férfi önként vállalt
szeretetközösségének tekint.
A család alapja a házasság, valamint a szülők
és a gyermekek szeretetközösségi kapcsolata.
A családban Isten teremtői szándéka és
gondviselése nyilvánul meg.
A család a társadalom, a nemzet és az egyházi
közösség legfontosabb megtartó intézménye, és
mint ilyen, megkérdőjelezhetetlen alapérték. A
család keresztény eszményének megóvása és
értékeinek
érvényesítése
egyházi
kötelességünk.
Az
Egyház
küldetésének
tekinti
a
házasságkötés és a házasságon belüli
gyermekvállalás szorgalmazását, a gyermekek
megfelelő családi nevelésének a támogatását, a
családon
belüli
szeretetviszony
fennmaradásának az elősegítését.

A Magyar Unitárius Egyház a reformáció
egyetlen erdélyi alapítású felekezeteként immár
négyszázötven éve a hitélet, a szeretetszolgálat,
az oktatás és nevelés, a közművelődés, a
teológiai tudományosság és a társadalmi
felelősségvállalás területén gyakorolja egyházi
és nemzeti küldetését. Vallási alapiratunk a
Biblia, irányjelzőnk a folyamatos isteni
kinyilatkoztatás, útmutatónk a jézusi tanítás és
életpélda. Ezek által Isten országa mindennapi
életünk részévé válhat. A reformátoroknak és a
mindenkori tanítóinknak köszönhetően megújult
formában fedezhetjük fel helyünket és
küldetésünket a teremtett világban.
A történelmi múlt tanulságai, a reformáció
eszméi, elődeink áldozatos életpéldája és
értékmegvalósítása arra buzdítanak, hogy

A társadalomban tevékenykedve az Egyház
tudatában van annak, hogy a családi együttélés
társadalmi
valósága
szélesebb
a
fenti
meghatározásnál:
sokan
más
formájú
szeretetközösségben élnek kényszerűségből
vagy szabad választásból. Az Egyház –
hivatásának megfelelően – mindenki felé
szeretettel és segítő szándékkal fordul.
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Kis csapatunk egy éjszakát Déván töltött.
Másnap, vasárnap lévén a dévai imaházban
istentiszteleten vettünk részt, melyet szintén
kávé és pogácsa követett, emberek kedves
szeretete, érdeklődése. Egy programrész volt
még hátra, ellátogattunk Vajdahunyad várához.
Aki Vajdahunyadon látta az eredeti Hunyadi
várat, igencsak törpének látja már a Városligeti
másolatot. A valóság igazán megragadó. A
fények, a hangulat, ahogyan termek és szobák
be vannak rendezve…

A Zsinat a gondviselő Isten áldását kéri a
házasságokra, a családok életére, egyházunkra,
nemzetünkre és minden emberre!
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata

Egyházközségünk zarándokai is részt vettek
a dévai zarándoklaton
2017. november 4-én hajnalban a Budapesti
Unitárius Egyházközség kis csapata útnak
indult, hogy részt vegyen a Dévai zarándoklaton.
Ezen alkalommal is emléket állítottunk Dávid
Ferenc egyházalapító püspökünknek, aki 1579.
november 15-én vesztette életét Déva várának
egyik cellájában. A zarándoklat minden évben
ugyanolyan és mégis mindig más. Az utóbbi
esztendőkben a vár felújítása során mindig
meglepődhetett
a
zarándok,
hogy
a
restaurálások milyen mértékben haladtak. Idén
már az erdei utat is kihagytuk és a főútvonalon
indultunk fel a várba.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik lehetővé
tették kirándulásunkat, köszönöm azoknak, akik
részt vettek a kiránduláson. Az idén nem csak
fizikailag, hanem lelkileg is magasságokban
zarándokoltunk.
Szabó Csengele, lelkész
A Gondviselés Segélyszervezet karácsonyi
adománygyűjtése

Kis csapatunk 12 tagja első alkalommal tette
meg a zarándok utat, mely hiszem, hogy
mindenkinek életre szóló élményt nyújtott.
Gyönyörű, napsütéses novemberi szombatra
virradtunk és ahogyan egyre gyűlt a tömeg a vár
udvarán, annál jobban érezte az ember, hogy
otthon van. Fent, a magaslaton több száz
unitárius ember érezhette tisztábbnak a lelkét,
közelebb magához Teremtőjét.

A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi
tagozata idén adventben is két fővárosi CBAáruházban szervezett sikeres adománygyűjtést.
A Flórián téri és a hegyvidéki bevásárlóközpontokban december 5–7. között került sor
tartós élelmiszerek, tisztítószerek és más
természetbeni felajánlások begyűjtésére. A
lelkes önkéntesek meggyőző munkája sok
vásárlót adakozásra késztetett, így a két
helyszínen három-három délután mintegy
800.000 forint összértékű adomány gyűlt össze.

Az ünnepi beszédek elhangzása után és a
teológiai hallgatók várjátékát követően meleg
teával és pogácsával vártak bennünket a Dévai
Unitárius Egyházközség tagjai, mely szívet és
lelket melegített egyaránt.

Az adományokból tartalmas segélycsomagokat
lehetett összeállítani, amelyek 35 rászoruló
családhoz (összesen 150 személyhez) jutottak
el a következő településeken: Budapest,
Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, Pécs.

Az adományok egy része közvetlen postai úton
jutott el a rászorulókhoz, másik részük pedig a
helyi unitárius lelkész közreműködésével.
Az adománygyűjtési akcióban a Budapesti
Unitárius Egyházközség tagjai, Kisgyörgy
Rozália, dr. Fori Hajnal, Soós Judit és Zoltán
Csaba, valamint a Start Garancia Zrt.
munkatársai, Lehoczky Csilla, Kovács Erika és
Major Dániel vett részt. Örömünkre szolgált,
hogy idén is csatlakozott hozzánk Balázsi László
füzesgyarmati lelkész leánya, Zita és Török
István olthévízi lelkész leánya, Karola.

Egyházközségünk zarándokai Déván
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Egyházközségünk
egyházkerületi
közgyűlésének

adott
otthont
Nőszövetség

az
idei

Az
egyházkerület
Nőszövetsége
2017.
szeptember
30-án
Nagy
Ignác
utcai
templomunkban tartotta 2017. évi konferenciáját
és közgyűlését.
A kezdő áhítatot Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész
tartotta, melyet Dimény Csilla, a Magyar
Unitárius Egyház Nőszövetsége elnökének
köszöntője követett. Bartha Mária Zsuzsanna,
kocsordi lelkésznő „Női lélekemelő a világ
minden tájáról” címmel tartott előadást az
unitárius-univerzalista nők harmadik nemzetközi
gyűlésről, majd Sigmund Julianna a MUNOSZ
elnöke következett „Panaszmentes világ” című
előadásával.
13 órától a közgyűlés tagjai és a meghívottak
ünnepi istentiszteleten vettek részt, melyen
Kászoni József lelkész, püspöki helynök végezte
a szószéki szolgálatot.
Az istentiszteletet követően kezdte meg
munkáját a közgyűlés, mely az elnöki
beszámolóval kezdődött és a pénzügyi jelentés
bemutatásával folytatódott.

Adománygyűjtők a Flórián üzletközpontban
Az adománygyűjtésben először vett részt Soós
Judit, akit a december 10-i közgyűlés presbiterré
választott.
Judit így foglalta össze az adománygyűjtéssel
kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait:
„Nagyon
jó
érzéssel
töltött
el
az
adománygyűjtési akció.
Ezen a napon igazi mikulásnak éreztem
magamat.
Tíz banános doboznyi adományt sikerült
összegyűjtenünk négy óra leforgása alatt.
Cukrot, csokoládét, lekvárt, tésztát, kakaót, teát,
kávét, lisztet és még sorolhatnám a
végtelenségig.
Természetesen a jövőben is számíthat rám a
Segélyszervezet, mert bevallom, hogy ez a nap
nekem is egy ajándék volt.
Örülök, hogy részt vehettem ebben a
szolgálatban.”

Pillanatkép a nőszövetségi közgyűlésről
A
közgyűlés
végén
a
magyarországi
egyházközségek nőszövetségeinek beszámolói
hangzottak el, melyet közös éneklés zárt.
A közgyűlés utáni közebédre a gyülekezeti
teremben került sor.
A 2018. évi MUNOSZ közgyűlést és
konferenciát
a
Bartók
Béla
Unitárius
Egyházközségben tartjuk meg.

Zoltán Csaba, pénztárnok

Sigmund Julianna, nőszövetségi elnök
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közreműködött a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius
Egyházközség
Unisono
kórusa,
akiket
koncertjük után szeretetvendégségre hívtunk
gyülekezeti termünkbe.

Egyházközségünk életéből
Szeptember 16-án, szombaton 12 órától
nyárbúcsúztató istentiszteletre került sor a festői
Magyarkúton. Az istentiszteleten és az azt
követő ebéden részt vettek azok az elmúlt
években konfirmált fiatalok is, akik egy tartalmas
hétvégét töltöttek Magyarkúton.
Szeptember 23-án, szombaton Unitárius
Kulturális Nap elnevezésű programsorozatra
került sor, immár hagyományosan, szeptember
utolsó hétvégéjén. Ismeretterjesztő körsétánkat
idén Retkes Attila vezette, melynek keretében
megtekintettük
idén
tavasszal
felavatott
emlékművünket,
melyet
1956
unitárius
áldozatainak emlékére állított a Budapesti
Unitárius Egyházközség.
19 órakor kezdődő koncertünkön az 50 éve
elhunyt
zeneszerzőre,
Kodály
Zoltánra
emlékeztünk. Ezen az estén Kodály és Bartók
legismertebb műveiből hallhatott válogatást a
népes közönség Csucsi Ildikó (fuvola) és
Mészáros Nóra (zongora) tolmácsolásában. A
rendkívül színvonalas és megható koncerten e
két
zeneszerző
Alma
Materének,
a
Zeneakadémiának ifjú tehetségei, Drahos Evelin
(szoprán), Kósa Lőrinc (bariton) és Hotzi Mátyás
(cselló)
is
bemutatkoztak.
Immár
hagyományosan, 20 órától táncházzal zártuk
programsorozatunkat. Idén is erdélyi, széki és
kalotaszegi dallamokat, táncokat tanulhattak,
akik ellátogattak hozzánk – idén is rendkívül
szép számban.

A Kolozsvári Belvárosi Unitárius
Egyházközség Unisono kórusa

Október
22-én,
vasárnap az 1956-os
eseményekre emlékezve Ünnepi istentiszteletet
tartottunk, ahol Kászoni Kövendi József lelkész
prédikált. Istentiszteletünk után megkoszorúztuk
az 1956-os forradalom és szabadságharc
unitárius
áldozatai
tiszteletére
állított
emlékművet.
Október 29-én, vasárnap reformáció-ünnepi
istentiszteletünkön a szószéki szolgálatot Léta
Sándor végezte.
November 1-én 18 órától hagyományainknak
megfelelően emlék-istentiszteletet tartottunk
halottak napján gyülekezeti termünkben, Szabó
Csengele
és
Bardócz
Tódor
András
szolgálatával.
November 12-én istentiszteletünkön Dávid
Ferencre emlékeztük gyülekezeti termünkben.
Prédikált
Kászoni
Kövendi
József.
Az
istentiszteletre a vasárnapi iskolás gyermekek
Jancsik Márta hitoktató vezetésével szép
műsorral készületek.

Szeptember 24-én, vasárnap 10 órától
hagyományainknak megfelelően őszi hálaadó
istentiszteletre
került
sor,
melyet
úrvacsoraosztás követett. Az istentiszteleten a
szószéki szolgálatot Máté Ernő pécsi lelkész
végezte, melyet a Kossuth Rádió élő egyenes
adásban közvetített.

November 26-án 10 órától megrendezett
családi napunkon megtelt gyülekezeti termünk
és a konyhánk gyermekekkel, muzsikával,
illatokkal,
karácsonyi
hangulattal:
immár
hagyományosan mézes puszedliket sütöttünk,
adventi koszorút készítettünk, illetve lehetett
gipszfigurákat és üvegmatricákat is festeni.

A 2017-2018-as tanévben (idén október elején)
ismét elkezdődtek egyházközségünkben a
konfirmációi káté-, illetve a „Kerek a világ”
vasárnapi iskolai
foglalkozások.
Előbbire
kéthetente, utóbbira minden vasárnap továbbra
is várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
Október 8-án, vasárnap az aradi vértanúkra
emlékezve ünnepi istentiszteletet tartottunk. A
szószéki szolgálatot Rácz Norbert Zsolt
kolozsvári lelkész végezte. Istentiszteletünkön
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utolsó
restanciáját
is
teljesítette
egyházközségünk vezetősége.
A restaurációs munkát részben a Belváros
Lipótváros Egyházi Épületekért Alapítvány 2,2
millió forintos támogatásából valósítottuk meg,
melyet
a
Magyar
Unitárius
Egyház
Magyarországi Egyházkerülete 800.000 forinttal
egészített ki. Mind az Alapítványnak, mind az
Egyházkerület elnökségének hálásan köszönjük,
hogy biztosították a munkák elvégzésének
pénzügyi feltételeit.
Összképét tekintve vannak még további, az
ablakok felújításával járó javítási munkákból
keletkezett falbélleti foltok helyreállítási és
festési
utómunkálatainak
elodázhatatlan
munkálatai. Természetesen erre a szinte csak
kozmetikai munkálatokra is előbb-utóbb sor
kerülhet.
Lám több kisebb lépcsőben mindent meg
lehetett oldani, ezzel átadva a stafétát a
következő templomszerető és templomépítő
hívő nemzedéknek.
Demján László, presbiter

Készülnek a karácsonyi mézes puszedlik
December 3-án, advent első vasárnapján
ünnepi istentiszteletünkön a szószéki szolgálatot
Kászoni Kövendi József lelkész végezte.
Istentiszteletünk keretében Dévény Annára is
emlékeztünk
születésnapján,
Panni
néni
kedvenc műveiből összeállított koncerttel.
Közreműködtek művészbarátai: Simon Izabella,
Hauser
Adrienne,
Mészáros
Nóra
zongoraművész, Sümegi Eszter, Bazsinka
Zsuzsanna, Illényi Eszter operaénekesek, a
Semmelweis
Vonósnégyes,
Csucsi
ldikó
fuvolaművész,
illetve
Bencze
Ilona
előadóművész.
Mészáros Nóra Zita, kántor

Tervezett programjaink
December 17-én, advent harmadik vasárnapján
ünnepi istentiszteletünkön ismét gyönyörű
dallamok csendülnek fel: Egyházközségünk
szeptemberben alakult gitárzenekara Tokos
Zoltán vezetésével karácsonyi dallamokkal
készül. Gitárzenekarunk tagjai: Vajda László,
Ribol Katalin, Csucsi Klára, Fogarasi Márta,
Fridél Csenge és Zselyke, Tim Réka, Vad Réka,
Varró Minka, Búza Botond, Kiss Ernő és Papp
Áron.
A továbbiakban Telemann Nyitánya után
Giuliani Sicilianoja és Vivaldi Concertoja csendül
fel Tokos Zoltán és az Ádám Jenő
Kamarazenekar tolmácsolásában. Vezényel
Szentmáry Kálmán.
Istentiszteletünket követően köszöntjük az idén
18. életévüket betöltött fiataljainkat is.

Befejeződött a templom díszüveg ablakai
restaurálásának utolsó fázisa
Megtörtént a csoda, templomunk udvarra néző
ólomüveg ablakszemei átestek a műtét utáni
első adventi nagyviziten. Igen, most már mind
az öt udvari, Róth Miksa féle ablaküvegeinek
restaurálása
végleg
befejeződött.
Így
hőszigetelve és a teljes keretszerkezet
megerősítésével
biztonságosan
és
energiatakarékosan nézhetünk az idei és az
elkövetkező fővárosi téli szezonok elé.
Szilárdságát a mára már roggyanttá vált
ólomkeretek közé hímezett színes üvegszemek
sziporka rajzolata már nem bírta volna sokáig. A
székesfőváros szennyezettebbé vált levegőjét,
koszoló esőjét és a már ajtónyitásokra is
berezonáló egyrétegű díszablakának hajdan
tervezett szerepét, állagát elvesztette. A most
befejezett
munkálatokkal
biztosíthatjuk
a
templom belső terének téli-nyári, illetve külsőbelső hőingadozás különbségeiből adódó
hőszabályozását, temperálását.
A felvidéki üvegrestauráló
Soós
Csilla
műhelyéből helyére került utolsó, harmadik
ütemben befejezett ablak restaurálásával az

Gyakorol az egyházközség gitárzenekara
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December 17-én, vasárnap 16 órától kerül
megrendezésre
karácsonyfa-ünnepünk.
(A
gyerekeket a főpróbára 15 órától várjuk.) Az
ünnepség
műsora
a
gyermekek
kis
produkcióiból alakul, így várjuk mindazok
jelentkezését, akik szívesen mondanának el egy
verset, énekelnének vagy játszanának el egy
darabot hangszerükön. A rendezvényen fellépni
kívánó gyermek nevét, műsorát Jancsik Márta
illetve
Mészáros
Nóra
várja
az
nora.zita.meszaros@gmail.com
vagy
a
marta.jbernat@freemail.hu
e-mail
címre.
Természetesen örömmel várjuk mindazokat is,
akik nem tudnak előre jelentkezni erre a szép
ünnepségre.

Egyházfenntartói hozzájárulás
Amint arról már több alkalommal tájékoztattuk
egyházközségünk
tagjait,
az
éves
egyházfenntartói
hozzájárulás
minimális,
kötelező összege felnőtt, aktív korú híveink
számára évi 12 ezer forint, nyugdíjasok és 18.
életévüket betöltött nappali tagozatos felsőfokú
tanintézményben tanuló diákok számára pedig 6
ezer forint.
Kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy
legalább az említett összeg erejéig járuljanak
hozzá
egyházközségünk
költségeinek
fedezéséhez, hogy a továbbiakban is biztosítani
tudjuk hitéleti és közösségépítő tevékenységünk
magas színvonalát.
Kérjük, hogy akiknek anyagi lehetőségei
megengedik, a minimális összegnél nagyobb
mértékben támogassák egyházközségünket,
mint ahogyan azt tették a korábbi években is.

Január 7-én, vasárnap a vallásszabadság
kihirdetésének
450.
évfordulóján
ünnepi
istentiszteletre kerül sor.
Január
28-án,
vasárnap
ünnepi
istentiszteletünket,
melyre
ugyancsak
a
vallásszabadság megünneplése jegyében kerül
sor, a Kossuth Rádió élő adásban közvetíti.
Mészáros Nóra Zita, kántor

Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját,
hogy
2017.
évi
egyházfenntartási
hozzájárulásukat szíveskedjenek
a Budapesti Unitárius Egyházközség OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11713005-2030400700000000 számú bankszámlájára átutalni,
vagy az egyházközség pénztárába befizetni.

Kászoni Kövendi József lelkész jelentése a
2017. szeptember és december között
végzett szertartásairól

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az
egyházfenntartást fizető személy(ek) nevét, és
címét is.
Amennyiben
a
család
több
tagjának
hozzájárulását egyszerre utalják át, kérjük, hogy
valamennyi családtag nevét szíveskedjenek
feltüntetni a közlemény rovatban.

KERESZTELÉS
November 29. – Kálnoki-Kis Dávid és Bolla
Viktória leánya LAURA
ESKETÉS
Szeptember 30. – Ilyés Domokos és Máté
Katalin

Ezúton is köszönjük azok támogatását, akik már
eleget
tettek
egyházfenntartói
kötelezettségüknek.

TEMETÉS
Október 1. – Kövesdi Magdolna (élt 90 évet)
November 14. – Sándor Lajos (élt 87 évet)

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 900 nyomtatott példányban és elektronikus (pdf) formátumban
A HÍRLEVÉL felelős szerkesztője: Zoltán Csaba – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapesti Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti
címére vagy elektronikus levélben a budapesti.unitarius@gmail.com címre küldeni.
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