
 

               BUDAPESTI 
UNITÁRIUS HÍRLEVÉL 

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 
        2018.  OKTÓBER  - DECEMBER                                XVIII.ÉVFOLYAM, 4. SZÁM        

 

 
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván unk! 

 

 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
Szentesti áhítat 
 
December 24. (hétfő) - 16:00 
Szolgálatvégző: Nagy Zsuzsanna gyakorló teológiai hallgató, Egyházközsé-
günk legátusa 
 
Karácsonyi istentiszteletek 
 
December 25. (kedd) - 09:00 és 11:00 
December 26. (szerda) - 11:00 
Az ünnepi istentiszteleteken az Úr asztalát megterítjük, a rá emlékeztető je-
gyeket, a kenyeret és a bort rajta elhelyezzük. Az úrvacsora felvételére vár-
juk konfirmált unitárius testvéreinket. 
 
December 25-én prédikál Kriza János lelkész, úrvacsorai ágendát mond Ká-
szoni-Kövendi József püspöki helynök. December 26-án prédikál és úrva-
csorai ágendát mond: Nagy Zsuzsanna gyakorló teológiai hallgató. 
 
Évzáró istentisztelet 
 
December 30. (vasárnap) - 11:00 
Prédikál: Kriza János 
 

 

 

 

                  

        

 
HONLAP: 
 
 www.unitariusbudapest.hu    
 
DRÓTPOSTA: 
 

budapes-
ti.unitarius@gmail.com  

 
FACEBOOK: 
 
Budapesti-Unitárius-
Egyházközség 
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Adventt ől karácsonyig 
 
Kedves Testvéreim! 
Az első adventi gyertya fénye már halványan 
megvilágítja a karácsonyi ünnep felé vezető 
utat. Négy vasárnap, négy gyertya, különböző, 
de mégis összefüggő jelentéstartalommal. 
Advent első vasárnapjának a gyertyája, a hitnek 
gyertyája. Lángra lobbantása nagyszerű alkalom 
az önvizsgálatra. Miben hiszek? Miért várom 
karácsonyt? Mit jelent számomra Jézus születé-
se? Családi ünnep, hagyomány, fényes külső-
ség vagy belső lelki tartalom? Gondolatébresztő 
kérdések melyek talán egy pillanatra megállíta-
nak ünnepi rohanásunkban. És „csak legyünk 
már túl rajta” érzése helyett, igazi várakozásra 
indítanak. 
Advent második vasárnapján a remény lángja is 
fellobban. A hitnek gyertyájával közösen világít-
nak. „A hit pedig a remélt dolgokban való biza-
lom, és a nem látható dolgok létéről való meg-
győződés” - írja Pál apostol a Zsidókhoz írott 
levélben (Zsid 11,1). Miben reménykedünk? Mi 
ad célt és valóságot életünknek? 
 

 
Kriza János Magyarkúton 

 
Már túl vagyunk a fele úton.... A harmadik va-
sárnap az öröm gyertyája gyullad meg. Már 
nagyon közel vagyunk. Mi az, aminek szeretteim 
örülnének, és én minek örülnék…? Sokszor 
nehéz a válasz. De igazán adni csak azt tudjuk, 
ami a miénk. Nem amit megveszünk, vagy amit 
a másik „számlájára” teszünk. Ha látszatra ke-
vesebbet is ér, mint a csillogó arany, de biztosan 
szívből jön. 

És végre meggyullad a negyedik gyertya is. A 
szeret gyertyája. A négy gyertya együtt, már 
nem csak bevilágítja életünket, hanem meleget 
is sugároz. Különösen a szívünk táján érezzük, 
mert a hitet, a reményt és az örömet, a szeretet 
egyesítette. Vajon érzik-e a hozzánk közel állók 
szeretetünket? Képesek vagyunk-e szeretetet 
adni és elfogadni is? 
Az adventi úton ezekre a fontos kérdésekre kell 
válaszolnunk, elsősorban önmagunknak. Ha 
sikerül és jól válaszolunk, Istentől áldott lesz a 
karácsonyi megérkezés, mert a „pirosbetűs” 
naptári nap valóban ünnepé válik. 
 

Kriza János, beszolgáló lelkész 
 
A lelkészválasztás állása, helyzetkép 
 
A Budapesti Unitárius Egyházközség lelkész 
választási folyamatának állásáról legutóbb ez év 
szeptemberi Hírlevelünkben tájékoztattuk a hí-
veket. 
Az azóta eltelt időszak egyik fejleménye volt, 
hogy 2018. október 5-én a kolozsvári Egyházi 
Képviselő Tanács (30 szavazatból 16 igen sza-
vazattal) jóváhagyta Dr. Czire Szabolcs kérését 
két lelkészi jogállás egyidejű betöltésének enge-
délyezésére.  
A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesí-
téséről, választásáról és kinevezéséről szóló 
szabályzat szerint Püspöki Helynök úr felkérte a 
meghívott lelkészt a szükséges iratok benyújtá-
sára. Dr. Czire Szabolcs a dokumentumokat 
benyújtotta, amelyeket Püspöki Helynök úrral 
megvizsgáltunk és rendben találtunk.  
A következő teendőnk a szabályokkal össz-
hangban a bemutatkozó istentisztelet és a lel-
kész-választó közgyűlés megtartása. 
A bemutatkozó istentiszteletre – Püspöki Hely-
nök úrral és a lelkész jelölttel egyeztetve - 2019. 
január elején (előreláthatólag január 6-án) kerül 
sor.  
Ezt követően, 15 napon belül kerül sor a lelkész-
választó közgyűlés összehívására, amelynek 
időpontját a Presbitérium Elnöksége állapítja 
meg a Püspöki helynökkel egyetértésben. 
Az említett szabályzattal összhangban, lehetővé 
tesszük a beérkezett pályázati iratok hozzáfér-
hetőségét a közgyűlés tagjai számára, amelyek 
előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők az 
egyházközség irodájában. 
A fentiekről elektronikus úton külön is értesítjük 
az egyházközség tagjait. 
Számítunk szíves részvételükre! 
 

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok 
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EGYHÁZKÖZSÉGI KRÓNIKA  
2018.SZEPTEMBER-NOVEMBER 
 
 
2018. szeptember 29-én, szombaton nyárbú-
csúztató gyülekezeti találkozóra került sor 
Magyarkúton , egyházi ingatlanunkban, a Fe-
nyőliget Vendégházban . Már a reggeli óráktól 
vártuk vendégeinket: híveink együtt főztek, majd 
a szokásoknak megfelelően 12 órától istentiszte-
letet tartottunk. Az ebéd elfogyasztása után egy 
jó hangulatú kirándulásra is sor került. 

 
A magyarkúti szabadtéri istentisztelet hallga-

tósága 
 
Szeptember 30-án, vasárnap 11 órakor Őszi 
Hálaadási ünnepi istentiszteletre  került sor, 
ahol az Úr asztalát megterítettük, arra a Jézus 
életére és halálára emlékeztető jegyeket, a ke-
nyeret és a bort elhelyeztük. Istentiszteletünkön 
a szószéki szolgálatot Bardócz Tódor András 
végezte. 
 
Október 6-án a Magyar Unitárius Nők Országos 
Szövetségének találkozójára és közgyűlésére 
került sor a Bartók Béla Egyházközségben. Az 
alkalmon a megnyitó és az áhítat után Horn 
Ildikó és Barta Mária-Zsuzsánna előadásait hall-
gathattuk meg. Az alkalmon közreműködött 
egyházközségünk kibővített kamarakórusa, a 
Budapesti Unitárius Kamarakórus is. 
 
Október 21-én , vasárnap istentiszteletünkön 
megemlékeztünk az 1956-os forradalom és sza-
badságharc unitárius áldozatairól, majd gyüle-
kezeti termünkben Dr. Retkes Attila  presbiter 
előadására került sor, Unitáriusok Budapesten – 
Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási 
életében (1869-1949) címmel. Az előadás után 
megkoszorúztuk  a templomos ingatlanunk 
udvarán található emlékművet, ahol beszédet 
mondott Dr. Barabássy Sándor presbiter, egy-
házkerületi felügyelő gondnok. 

 

 
 

Dr. Vajda László és Dr. Barabássy Sándor 
koszorút helyez el az 56-os unitárius h ősök 

emlékm űvénél 
 
November 1-én, csütörtökön 18 órakor  halot-
tak napi emlék-istentiszteletet tartottunk temp-
lomunkban. Prédikált: Kászoni-Kövendi József 
püspöki helynök.  
 
A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervez-
te Dévai zarándoklatát , melyre idén november 
10-én, szombaton került sor. Egyházközsé-
günkb ől idén 10-10 fiatal és feln őtt hívünk  
indult útnak szombat reggel, hogy együtt ünne-
peljenek több száz zarándoklóval. Vasárnap 
délelőtt részt vettek Déván az istentiszteleten, 
ahol találkozhattak az Amerikai Egyesült Álla-
mokból érkezett unitárius testvéreinkkel is. Ha-
zafelé Vajdahunyad várát is megtekintették, 
majd az esti órákban érkeztek Budapestre (ld. 
még Sigmund Julianna részletesebb beszámoló-
ját). 
 
November 18-án , vasárnap Dávid Ferenc  em-
lékére ünnepi Istentiszteletet tartottunk, melyen 
nagy sikerrel közreműködtek – Jancsik Márta 
vezetésével – egyházközségünk vasárnapi isko-
lás gyermekei is, ünnepi műsorral örvendeztetve 
meg gyülekezetünket. 
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December 2-án, advent els ő vasárnapján 10 
órától  hagyományainkhoz híven adventi csalá-
di napot  tartottunk gyülekezeti termünkben, 
ahol mézes puszedlit süthettek, adventi koszorút 
készíthettek mindazok, akik ellátogattak hoz-
zánk. 
December 2-án az egyházközségünk híveiből 
alakult Budapesti Unitárius Kamarakórus a Bar-
tók Béla Egyházközség adventi istentiszteletén 
szolgált.  
 

 
Készül az adventi koszorú 

 
 
 
Egyházközségünk zarándokai is részt 
vettek a dévai zarándoklaton 
 
Emléktöredékek egy zarándokútról 
 
„Álljatok ki az utakra, s nézzetek szét, kérdezős-
ködjetek az ősi ösvény után, melyik a jó út és 
azon járjatok (Jer 6,16) 
 
Szombat reggel 6 órakor találkoztunk a Nagy 
Ignác utcai templomunk előtt, hogy megtegyük a 
hosszú utat, majd „az ősi ösvényen” Déva várá-
hoz érjünk. Zarándokok voltunk: vallásalapítá-
sunk 450. évfordulóján azt a helyet kerestük fel, 

ahol Dávid Ferenc mártírpüspökünk raboskodott 
és halt meg 1579-ben.  
 
A zarándokúton egyházközségünket 21 fő kép-
viselte, köztük Kriza János lelkész, Brock Vilmos 
testvérünk és felesége Margit, a presbiterek 
közül Soós Judit, Bencze Margit és Bernát Márti. 
Az ifjakat az elmúlt években konfirmáltak, illetve 
jelenlegi konfirmandusaink képviselték. Ünnep-
lőruhában voltunk jelen és legfőképpen a szí-
vünk öltözött ünneplőbe erre a jeles alkalomra. 
 
Nagy tisztelettel és köszönettel adózunk mind-
nyájan Kriza János beszolgáló lelkészünk lelkes 
és pontos vezetésének, aki Budapest feliratú 
táblát is készített, hogy az alatt vonuljon egy-
házközségünk kis csoportja Déva várához. 
 

 
Budapesti zarándokok Déván 

 
Dévára érkezésünk után elindultunk a kacska-
ringós, meredek, göröngyös úton célállomásunk 
felé. A várnál már 2.200 unitárius testvér volt 
jelen, köztük – nagy örömömre – sok fiatal. A 
nagy tömeget áthatotta az összetartozás érzése. 
E zarándoklat is bizonyította, hogy unitáriusként 
olyan életünk lehet, amelyre Isten vendégségbe 
hívott bennünket. Mindig tudatosan kell kezel-
nünk, hogyan hatnak ránk mások és mi hogyan 
befolyásolunk másokat. Ebben segítsen meg 
mindnyájunkat a Jóisten! 
 

Sigmund Julianna, a Magyarországi Unitárius 
Nőszövetség (MUNOSZ) elnöke 

 
Egyházközségi szertartások 2018. 
szeptember és december között 
 
KERESZTELÉS  
Balogh József és Bükki Nagy Katalin kisfia, Le-
vente Mátyás 
 
Inczeffy Zsombor és Inczeffy Nagy Viktória kis-
fia, Márton 
 
Papp Gergely és Zoltán Réka kisfia, Nimród 
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TEMETÉS 
 
Széll Imréné született Váry Lívia - élt 72 évet 
 
Dr. Ruttkay Iván Ödönné született Koncz Ildikó -
élt 96 évet 
 
Gondnoki  találkozó Kolozsváron 
 
Az egyetemes gondnoki kar ülésére 2018. 
október 19-én került sor Kolozsváron, ame-
lyen a Budapesti Unitárius Egyházközség 
képvisel őjeként vehettem részt. 
 
Előző este megtekinthettük a Kolozsvári Magyar 
Színház előadását, Shakespeare: A velencei 
kalmár című színművét, amely nagy élmény volt 
számomra. Másnap délelőtt a Dávid Ferenc 
imateremben emlékezetes áhítatot tartott Főtisz-
telendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr. Délu-
tán a Protestáns Teológiai Intézetben több érde-
kes előadásra is sor került. Az első Dácz Tibor 
gazdasági előadó tanácsosnak az egyházi gaz-
dálkodásról szóló előadása volt, amely bemutat-
ta az egyházi ingatlanok helyzetét, a beruházá-
sokat, az egyházi vállalkozásokat és a költség-
vetés állását. Nagyon hasznosnak éreztem az 
előadást, mivel eddig nem volt teljes áttekinté-
sem az egyház vagyoni helyzetéről, beruházá-
sairól és gazdálkodásáról. Ezt követően 
Koppándi Botond , a Protestáns Teológiai Inté-
zet tanára tartott igen színvonalas, érdekes elő-
adást a Torockószentgyörgyi  Unitárius Egyház-
községben végzett gyülekezetépítéséről.  Hasz-
nosnak tartanám ezt az előadást nálunk is meg-
ismertetni. 
 
Az előadásokat vetített képes előadás követte a 
Vallásszabadság Házáról, amely részletesen 
bemutatta a beruházást, a kivitelezés folyama-
tát, nehézségeit és szépségeit. A délutáni prog-
ram tartalmazta a Vallásszabadság Házának, 
valamint Kolozsvár nevezetességeinek megte-
kintését, illetve – alternatív lehetőségként – a 
Házsongárdi temetőbe történő látogatást és 
koszorúzást. Végül, de nem utolsó sorban al-
kalmam nyílt megismerkedni az erdélyi egyház-
körök gondnokaival is, akikkel mindkét napon jó 
hangulatú beszélgetést, tartalmas eszmecserét 
folytattunk.   
 

 
1956 erdélyi unitárius áldozatai 

 
A programszervezés végig tökéletes volt, amiért 
köszönet illeti a szervezőket. Vasárnap délelőtt 
részt vettünk a kolozsvári unitárius templomban 
tartott ünnepi istentiszteleten, ahol az 1956-os 
forradalom erdélyi mártírjainak és üldözötteinek 
emlékére – a teológia hallgatóinak közreműkö-
désével – megható megemlékezésre került sor.  
 

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin  
gondnok  

 
Megnyitotta kapuit a kolozsvári Val-
lásszabadság Háza 
 
Az idei év kezdetén Bálint Benczédi Ferenc, a 
Magyar Unitárius Egyház püspöke 2018-at a 
vallásszabadság évének nyilvánította, amelynek 
során az unitárius egyház az 1568. évi Erdélyi 
Országgyűlés vallásügyi törvényalkotását kíván-
ja méltatni. A világon először ugyanis Tordán 
nyilvánította ki az országgyűlés a gyülekezetek 
szabad lelkészválasztásának jogát. A jubileumi 
év egyik kiemelt fontosságú eseménye volt a 
Vallásszabadság Házának július 7-ei felavatása. 
 
Idén az egyház kiemelt fontosságú fejlesztési 
terve volt az egykori püspöki rezidenciaként 
szolgáló középkori ingatlan felújítása és közös-
ségi célokat szolgáló intézménnyé való átalakí-
tása. A patinás épületben létrehozott új intéz-
mény rendeltetése, hogy közösségi színhely-
ként, valláskutató központként és egyházi mú-
zeumként segítse hivatásukban az egyházakat 
és szolgálja a vallásszabadság eszméjét. 
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A kolozsvári Vallásszabadság Háza 

 
Az avatóünnepség a kolozsvár-belvárosi unitári-
us templomban kezdődött délelőtt 11 órától Bá-
lint Benczédi Ferenc püspök ünnepi istentiszte-
letével. Az istentisztelet során a püspök rámuta-
tott arra, hogy Kolozsvár szívében egy olyan ház 
felújítását sikerült elvégezni, amelyre az elmúlt 
évtizedek alatt kétszer is kimondták a halálos 
ítéletet. Bálint Benczédi Ferenc záró gondolatai-
ban megosztotta azon reményét, hogy „az épü-
let a vallásszabadságnak nem csak háza, ha-
nem otthona lesz”. 
 
A Magyar Kormány nevében Soltész Miklós, az 
egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár felszó-
lalásában hangot adott annak a reményének, 
hogy az Erdélyben együtt élő felekezetek 450 év 
múlva is szolgálni fogják a közösséget, hogy a 
kereszténység és eszméi fennmaradnak. 
 
Adománygy űjtés a kolozsvári Dávid 
Ferenc szobor felállításához 
 
Dávid Ferenc teljes alakú szobrának felállítása 
Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyháznak 
több mint egy évszázados álma. 2018-ban, a 
vallásszabadság törvénye elfogadásának 450., 
jubileumi esztendejében az évszázados álom 
megvalósulása kiemelt fontosságú céllá vált. 
Ennek érdekében az egyházi főhatóság pályá-
zatot hirdetett, amelynek eredményeként a 
szakmai és egyházi bírálóbizottság Gergely 
Zoltán kolozsvári szobrász tervét nyilvánította 
győztesnek.  
 
Az írásban először 1894-ben megfogalmazott 
javaslat több ízben szerepelt az Egyház tervei 
között, ám a történelmi nehézségek (a két világ-
égés és a kommunista diktatúra) mindezidáig 
ellehetetlenítették a nemes álom megvalósulá-
sát. Egyházunk gyakran rejtegetett álmai között 
dédelgethette azt, hogy első püspökének szülő-
városában állítson méltó emlékjelt és ezáltal is 

kifejezze Istennek a mártír püspök élete és 
munkája iránti háláját. A kolozsvári Dávid Fe-
renc szobor nem csak a Kincses Város unitáriu-
sai számára jelent majd büszkeségforrást, ha-
nem a világon élő összes hittestvérünkkel meg-
osztott eszmei tulajdonná kell válnia. A közös 
teherviselés jegyében Egyházunk főhatósága 
azzal a kéréssel fordult minden unitárius gyüle-
kezet és magánszemély felé, hogy anyagi tá-
mogatásával járuljon hozzá a szobor felállításá-
hoz.  
 
Mi is arra kérjük egyházközségünk tagjait, hogy 
lehetőség szerint anyagi támogatásukkal segít-
sék e nagyszerű kezdeményezés megvalósítá-
sát.  
 
Adományaikat pénztári befizetéssel az egy-
házközségi irodában tehetik meg, illetve át-
utalással egyházközségünk OTP Bank Nyrt-
nél vezetett  
 
11713005-20304007-00000000 
 
számú bankszámlájára. A közlemény rovat-
ban kérjük, hogy tüntessék fel: Adomány a 
Dávid Ferenc szoborra.  
 
Meggyőződésünk, hogy a közös teherviselés 
révén is közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy egy 
újabb történelmi jelentőségű alkotással, a min-
den unitárius számára kiemelt fontosságú, Dávid 
Ferencnek állított teljes alakú szoborral büszkél-
kedhessünk. 
 

Kriza János beszolgáló lelkész 
Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok 

 
Emlékérme kibocsátás az Unitárius 
Egyház megalakulásának 450. évfor-
dulója tiszteletére 
 
2018. november 12-én, hétfőn a Magyar Nem-
zeti Bank és a Magyar Unitárius Egyház Ma-
gyarországi Egyházkerülete a „450 éves az Uni-
tárius Egyház” évforduló alkalmából kibocsátott 
emlékérme sajtótájékoztatóval egybekötött, hi-
vatalos bemutatóját tartotta.  
 
Az emlékérmék – bár törvényes fizetőeszközök 
is – nem elsősorban forgalmi célt szolgálnak és 
korlátozott példányszámban jelennek meg.  A 10 
000 forint névértékű emlékérme ezüstből, a 
2000 Ft névértékű érme réz és nikkel ötvözeté-
ből készült. A hátlapon a Magyar Unitárius Egy-
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ház címere, az Egy az Isten felirattal, az előla-
pon a Magyarország felirat látható.      
 

 
Az emlékérmeket Szeniczey Gerg ő az MNB 
ügyvezet ő igazgatója és Elekes Botond f ő-

gondnok mutatta be a közönségnek 
   
A gondosan előkészített kibocsátási ünnepségre 
a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben került 
sor, amelyen az egyházkerület vezetése és az 
MNB képviselői mellett számos hívünk is megje-
lent.  Az érmekibocsátás megvalósulásáért Ele-
kes Botond főgondok úrnak jár köszönet.  
 
Az emlékérmek a Magyar Pénzverő Zrt. érme-
boltjában vásárolhatóak meg, az 1054 Buda-
pest, Báthory u. 7. szám alatt.  
Nyitvatartási idő: 
H-K-SZ-P: 9-15:30 
Cs: 9-17:30 
 
Örömmel tölt el bennünket, unitáriusokat és 
büszkék lehetünk rá, hogy a 450 éves évforduló-
ra emlékérmék kibocsátásával is tiszteleghetünk 
a Tordán elfogadott törvény, a szabad vallás-
gyakorlás előtt.  
 

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin   
gondnok 

 
Novembert ől Béres Katalin Egyház-
községünk új titkárságvezet ője 
 
A presbitérium döntése alapján 2018. november 
1-jétől Béres Katalin látja el az egyházközségi 
titkárságvezetői feladatokat.  
 
Béres Katalin Székelyudvarhelyen született, 
unitárius családban.  20 éves koráig 
Recsenyéden élt szüleivel és négy testvérével. 
Általános iskolai tanulmányait Recsenyéden, 

szakiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen 
végezte.  
 

 
Béres Katalin 

 
1994-ben települt át Budapestre és kezdett el 
dolgozni egy szállodában. Első budapesti évei-
ben elsősorban a vendéglátás és kereskedelem 
területén dolgozott. Később kereskedelmi szak-
középiskolában érettségizett, majd OKJ-s pénz-
ügy-számviteli tanfolyamot végzett.  
 
2007-ben  ment férjhez és költözött Érdre, ahol 
családjával jelenleg is lakik. Házasságából egy 
leánygyermeke született, Kincső. 
 
Katalin az elmúlt három évben egy érdi vállalko-
zásnál végzett irodai adminisztratív munkát. 
 
Ezúton is sikeres munkát kívánunk új munka-
körében. 
 
A Gondviselés Segélyszervezet karácsonyi 
adománygy űjtése 
 
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi 
tagozata – immár hatodik alkalommal – idén 
Adventben is gyűjtött tartós élelmiszer- és tisztí-
tószer-adományokat a CBA Vörösvár Kft. Flóri-
án téri üzletében, december 4. és 6. között. 
Az adományokból összeállított ajándékcsomag-
ok több mint 30 rászoruló családhoz jutottak el a 
következő településeken: Budapest, Vásáros-
namény, Kocsord, Füzesgyarmat, Debrecen, 
Inárcs. Az adományok egy része közvetlenül, 
postai úton jutott el a rászorulókhoz, másik ré-
szük pedig a helyi unitárius lelkész közreműkö-
désével. Az adománygyűjtési akcióban a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség több tagja, vala-
mint a Start Garancia Zrt. munkatársai vettek 
részt.  
 

Zoltán Csaba 
a Gondviselés Segélyszervezet elnöke 
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TERVEZETT ADVENTI ALKALMAINK 
 
December 9.  (vasárnap) 11 óra 
Istentisztelet advent 2. vasárnapján 
Prédikál: Kriza János 
Közreműködik: Mészáros Nóra zongoramű-
vész, Sztankovics Béla és Tokos Zoltán gi-
tárművész, illetve az Ádám Jen ő Kamarazene-
kar . 
Vezényel: Szentmáry Kálmán  
 
December 16.  (vasárnap) 11 óra 
Istentisztelet advent 3. vasárnapján  
Prédikál: Kriza János 
Közreműködik a Budapesti Unitárius Kamara-
kórus 
 
December 16.  (vasárnap) 12 óra: Agapé. A 
Budapesti Unitárius Egyházközség N őszö-
vetsége  szeretetvendégségre várja híveinket 
gyülekezeti termünkben. 
 
December 14-16 között  egyházközségünk 
vendégül látja a Kolozsvári Belvárosi Unitárius 
Egyházközség ifjúsági csoportjának 24 tagját és 
közös programokat szervezünk a budapesti 
unitárius ifjúsági csoporttal. 
 
December 23.  (vasárnap) 11 óra 
Istentisztelet advent 4. vasárnapján   
Prédikál: Kriza János 
Istentiszteletünkön a 18. életévüket betölt ő 
fiataljainkat  köszöntjük 
 
December 23.  (vasárnap) 16 óra 
Karácsonyfa-ünnep gyermekeknek, szülőknek 
és nagyszülőknek 
 

Mészáros Nóra Zita, kántor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházfenntartói hozzájárulás  
 
Kedves Testvéreink!   
 
Amint arról már több alkalommal tájékoztattuk 
egyházközségünk tagjait, az éves egyházfenn-
tartói hozzájárulás ajánlott összege az éves 
jövedelem 1%-a, a 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 fedezé-
séhez, hogy a továbbiakban is biztosítani tudjuk 
hitéleti és közösségépítő tevékenységünk ma-
gas színvonalát. 
 
Kérjük, hogy akiknek anyagi lehetőségei meg-
engedik, a minimális összegnél nagyobb mér-
tékben támogassák egyházközségünket, mint 
ahogyan azt tették a korábbi években is. 
Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját, 
hogy 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulá-
sukat szíveskedjenek  
 
a Budapesti Unitárius Egyházközség OTP 
Bank Nyrt-nél vezetett 11713005-20304007-
00000000 számú bankszámlájára  átutalni,  
 
vagy az egyházközség pénztárába befizetni.  
 
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az egy-
házfenntartást fizető személy(ek) nevét és címét 
is. 
Amennyiben a család több tagjának hozzájáru-
lását egyszerre utalják át, kérjük, hogy vala-
mennyi családtag nevét szíveskedjenek feltün-
tetni a közlemény rovatban. 
Ezúton is köszönjük azok támogatását, akik már 
eleget tettek egyházfenntartói kötelezettségük-
nek. 
 
Áldott Adventet kívánva, hittestvéri üdvözlettel: 
a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitéri-
uma 

 
A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma  
Megjelenik 900 nyomtatott példányban és elektronikus (pdf) formátumban 

A HÍRLEVÉL szerkesztői: Retkes Attila és Zoltán Csaba – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a 
Budapesti Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nag y Ignác u. 2-4 . (telefon/fax: 311-3094)  alatti 

címére vagy elektronikus levélben a budapesti.unitarius@gmail.com címre küldeni.  
 


