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Húsvéti körlevél
"Nem heviiir-e a sziv!'iJ/k, amikor beszélt
11O==á"k az Ú/Oli. amikor feilárta elotriink

az irásokat?" (Lk 24.32)

Kedves ullitárius TestvéreilIk!
Egyházközségü nk presbitériuma nevé ben, Jézus húsvéti üzenetével: " Békesség
nektek!" Szeretettel köszöntü nk minden Kedves Testvérünket és I ste ntő l áldott
húsvéti ünnepeket kívánunk! Egyben szeretettel hívu nk templomunkba Mindan nyiatokat együtt imádkozni és az úrasztala áldasaiból részesülni. Ebben az évben húsvét ünnepe április 11 . és 12· re esik.

Mindkét alkalommal de. 11 órától kezdődnek az úrvacsoraosztással egybe·
kötött ünnepi istentiszteletek, a kolozsvári kiküldött, légátus, és alulírott lelkész szolgálataival.
Nagypénteken, április g·én 18 órai kezdettel esti áhítat keretében hangzik el
az Unitárius Passió kántorunk vezetésével.
Ugyanebben a körlevélben hívunk Bennetekel Kedves Testvéreink pünkösd
ünnepére is, amely az idei évben május 30. és 31-én lesz.

A TARTALOM BÓL

A konfirmációt május 23-án. a pünkösdvasárnapot, megelőző héten tartjuk,
de 11 órai kezdettel.

Eseménynaptár

2

Ezen esem ények bekövetkeztéig szeretettel aján ljuk Mindannyiatok fi gyelmébe
még a követ k ező program okat:

Gondola tok

3

- Egyházközségi közgyűlést március 28-án, a hónap utolsó vasárnapján, de.
11 órától tartunk. Erre vonatkozóan lásd a kü lön meghívót.
-

Pestszen tlőrinci

Egyházról

3-4

MOZART
ÜVEG FÉNY- KÉP

5

Meghívó

6

Áp rilis 4-én vi ragvasárnapi istentisztelet, amelyet a Dávid Ferenc Egylet
közg y ű lése követ.

- Áp ri lis 18-án fogadjuk az Olympia (Egyesült Államok) unitáriusuniverzalista
gyülekezetének tagjait istentisztelet keretében , aki k kórusművek előadásával
teszik ünn epé lyessé találkozásunkat. Az istentiszteletet Arthur Vaeni gyüleke·
zeti lelkész tartja, Kászon i József tolmácsolásában. Ezt követően szeretetvendégség a gyülekezeti teremben .

- Április 23-án, pénteken 18 órai kezdettel a templomban nyílt gitarkoncert
ke retében védi meg Tokos Zoltán, gyülekeztünk tagja, doktori disszertáCióját a
debreceni tanáro k és minden é rd ek l ődő jelenlété ben.
-

Május 2-án anyáknapi istentiszteletet tartunk de 11 órai kezdettel.

- Május 16-án Magyark úton szabadtéri istentiszteletet és szeretetvendégséget ta rtunk, egész napos rendezvény keretében.
Kérjük, és egyben köszönj ük amelléke lt csekkbefizetési lapon, vagy személyesen
eljuttatott egyházközségi adományaitokat.

Atyajiságos tisztelettel és szeretettel,
Budapest. 2004 . marcius 10.

Zoltán Csaba s. k.
gondnok·pénztáros

Schmidt Gábor s. k.
gondnok

•

Kászoni K. József $. k.
gyülekezeti lelkész
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- TERVEZET
ESEMENYNAPTAR
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2004_ Évre tervezett programja
ID ŐPONT

ESEM ENY

SZERVEZÖ

Január 1.

Ujévi

Január 1-31.

Gyülekezeti terem felújítása

Zoltán Csaba

Február 14.

Szeretetvendégség : koncert, kiállitás

Kászon i József,

istentisztelet

Kászoni József

Schmidt Gábor
Február 21.

Alkalmi istentisztelet,
majd keresztelési szertartás

Martha F. Niebank
Kaszani József

Március 18.

H írlevél húsvéti szám

Schmidt Gábor

Március 20.

Esketési szertartás

Kászoni József

Március 28.

Egyházközségi

•

gyűlés

Zoltán Csaba
Schmidt Gábor
Kászon i József

Aprilis 3.

Szeretetvendégség

Kászo ni József

Áp rilis 1,.,2.

Húsvét

Kaszani József

Április 18.

O limpia (USA) egyházközségének
kó rusának fogadása , majd ebéd a
gyülekezeti te remben .

Kászoni József
Zoltán Csaba

Áp rilis 23.

T okos Zoltán

Május 16.

Magyarkúti szaba dté ri istentisztelet,
szeretetvendégség.

Zoltán Csaba
Schmidt Gábor

Május 23.

Kon firmáció

Kászoni József

Május 30-31.

Pünkösd és úrvacsora osztás

Kászon i József

Június 1-15.

Va lamelyik vidéki egyházközség
meglátogatása

Schmidt Gábor
Zoltán Csaba

Június 14-21.

Magyarkúti gyermek tábor

Zoltán Csaba

Június 21-28.

Erdélyi ki rándulás az újonnan konfirmáltakkal.

Kászon i József

Július 25-28.

Portlandi (OR) testvé regyházközségünk tagja inak
fogasása , programok, istentisztelet.

Sass Márton
Léb Erzsébet
D. Me Fagham

Augusztus

Nyári szabadság. - Kiránd ulás ,
Szej kefürdő és Jobbágyfalva

Szeptember 5.

Hirlevél

Szeptember 11 .

Magyarkúti istentisztelet, szeretetvendégség

Zoltán Csaba,
Schmid t Gábor

Szeptember 26 .

Öszi hálaadás ünnepe

Kászoni József

Október 9.

Kultúrális re ndezvény, szeretetvendégsé g

Kászoni József

Október 10.

Balázs Ferenc emlékistentisztelet

Kászoni József

Október 17.

Dávid Ferenc emlékistentisztelet

Kászoni József

Október 31.

Reformáció emléknapja

Kászoni József

November 1.

Halottaknapja

Kászoni József

November 6.

Ku ltúrális rendezvény , szeretetvendégség

Kászon i József

December 5.

Hírlevé l

Schmidt Gábor

December 6.

Miku lás napja gyerekekkel

Hitoktatók

December 19 .

Gyerekkarácsonyfa ünnepély

Hitoktatók

December 25-26.

Ka rácsony, urvacsoraosztás

Kászoni József

-

g i tárművész

konce rtje

Schmidt Gábor

(őszi)
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GONDOLATOK
.. Aldou. aki jön (1= Úr nevében."

Mt. 2/. 9

Virágvasárnapján lelkes embe rek éljenzése közepet·

te, palmaagakkal és viragokkal körü lvéve Jézus be vonult Jeruzsaiembe. Némelyek tiszteletük jeiéül

Sőt! Ezekben a napokban is rengeteg jeiét adta szeretetének, a mások felé fordulásnak, megbocsátani tu-

dásának_

még ruhájukat is az útra teritették. Önfeledten ünne-

peltek. A mester elfogadta ezt a köszöntést, a hozsannakat, az útra szórt agakat, pedig jól tudta nem
tart soká az ünneplés, ugyanezek az emberek, egy
par nappal később ugyanilyen lelkesen , és önfeledten követelik majd megfeszíttetését. Az öröm útja pillanatok alatt a szenvedés első allomásáva valik.
Mégis tovabbment az úton.
Mi emberek is idő ről időre nehézségekkel teli útra lépünk. Munkahelyi gondjaink, egészségünk megromlása, családi vitáink, fé lreértések és meg nem értések
során át túlterhelve, felpörögve , állandó időhiánnyal
küszködve éljük életünk. Es persze közben folyamatosan panaszkodunk, lázadozunk, savanyú arccal , komoran nézve sajnáljuk és sajnáltatjuk magunkat. Elmerülve önsajnálatunkba nem emeljük fel mások irányába tekintetünket.
Nem így Jézus' Az evangéliumok sehol nem emlitik,
hogy haragos arccal, panaszkodva fogadta volna az
emberek köszöntését. Sehol nem olvasunk arról, hogy
magába fordulva , Istennel perelve az őt ért nehézségek miatt, sorsán való kesergéssel töltötte napjait.

Ne~ kényszerűségből , hanem önszántából végezte

tovabb azt a feladatot, amit az Istentől kapott.
Hogy miért? ~ert a szeretet útjan nem lehet baratságtalan, arccal Jarm, hiSZ a komor tekintet sivár belsőről
tanúskodik. " Aki pedig valós kapcsolatban él az Istennel, annak az arcán is fel kelt ragyognia annak a fénynek, amely isten jelenlétének a megnyilatkozása."(Perczelné Kozma Flóra)
Mindannyian mosolyra vágyunk, szeretö, barátsagos
tekintetekre , amel yből erő és vidámság sugárzik. Jó
szóra, amely reményt és vigaszt ad. Ez a legrövidebb
út, hogy találkozzunk egymással és megajándékozzuk egymást az életadó szeretettel.
Virágvasárnap tehát nem a tegnap ünnepe. Jézus ma
is be akar vonulni életünkbe, szívünkbe, lelkünkbe.
Azért, hogy emlékezetünkbe idézze a mosolyt, hogy
örülni tanítson bennünket. Hogy megállásra kényszerítsen két futásunk között, hogy tényleg Istenünkkel
együtt, jól járjuk-e utunkat.

Szász Adr;enne

PESTSZENTLŐRINCIEGYHÁZ
2004. március 6-án izgatottan gyű ltek össze a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt a pestszentlőrin
ci templomban, ahol az unitárius gyermekműsor televíziós fe lvétele folyt. Sámson és Delila történetével
kapcsolatban meséltek a gyerekek hihetetlenül erős
testi erővel rendelkező mese- és történelmi hősök ről ,
majd agyafúrt, vagy éppen szeretetük erejével példat
mutató, mindent nehézséget legyőzni képes emberekről. Megosztottak titkaikat, amikor ők voltak különösen
erősek, illetve rengeteg példat mondtak, hogyan lehet
saját erejüket mások megsegítésére felhasználni.

•

t'....

..

f., A

Bár a kamera, a mikrofon újdonság volt a kicsiknek , . ~
felvétel pedig hosszú órákig eltartott mégis nagyo~ ,Jo
volt a hangulat. A szünetben önfeledten énekeltek, J.at,~

szottak együtt kicsik és nagyok. "Mint egy nagycsalad
- jegyezte meg valaki.
Bevallom nagyon jó volt hallani ezt a mondatot. Hiszen masfél évvel ezelőtt mikor beindítottuk a gyermek-istentiszteleteket éppen ez volt a célunk . A legkisebbeket is bevonni az egyházi közösségbe , azért

,
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hogy ne legyen idegen számuk ra ez a hely, hogy pon ~
tosa n tudják , mi történik egy istentiszteleten , hogy tudjanak és merjenek imádkozni, és megérezhessék az
Istenhez. a kőzösséghez tartozás örömét.

Az azóta eltelt idő számos meglepetést tartogatott
számunkra is. Ma már egyre inkább családi istentiszteletekké alakulnak át ezek a vasarnapok. Jönnek a
nagyszülők is, érkeznek baratok is. Nem csak a gyerekek de szüleik is barátságot kötöttek és a templomon
kívül is találkoznak. Ha valaki nem ér rá, hozza a másik
gyermekét is. Táborozunk, kirándulunk , müsorokat ké-

ÉVF. \. SZ'\M -

Unitárius ifjúsagi

2004.

műsor
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az MTV 1-n minden szerdán

a délutáni órákban.
Március 10-én, Budapesti Egyházközség ifjúsági mÜsora.
Mareius H-én, Budapesti Egyhazközség konfirmandus müsora.
Marcius 24-én. Bartók Béla Egyhazközség ifjúsági müsora.
Marcius 31-én , Pestszentlőrinci Egyházközség ifjúsági müsora.

szítünk, beszélgetünk. Egyszerre aggódunk, ha valamelyik a nagy futkorászásban elesik, és izgulunk, ha
versenye van, és büszkén mutogatjuk a nyert érmeket.

Anagyik, sütit sütnek a találkozókra, gyümölcsöt hoznak a szülők, mert a vitamin kell, a gyülekezeti tagok
pedig különböző játékok kal lepnek meg , mert így lesz
mivel játszani, amíg ők beszélgetnek az istentísztelet
után. Aztán ha mindent megettünk, elmosogatnak,
rendet raknak a gyerekek körül, miközben csillogó
szemmel, büszkén nézik, ahogy elmondják együtt az
imát. .. éppen ugy, mint otthon, a családban.

MEGHÍVÓ
A pestszentl őrinci gyülekezet
márciusi rendezvényeire

2004, március 21., vasárnap
II óra: gyermek-istentisztelet
12 óra: ismételt közgyűlés
2004, március 27", szombat
17 óra: gyülekezeti est

Zétényi Zsolt országgyűlési képviselő
a Szent korona tan ról tart előadást
,
Enekel: Budai Ilona
Az est szeretetvendégséggel zárul.

Megközelítés: Kóbánya-K.i spestig 3-mas metró, piros 136-os busz 5. megálló

Mindenkit sok szeretettel várunk'

4
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MOZART ÜVEG FÉNY- KÉP
Méltón ünnepeltük február 14-én a felújitott gyüleke-

~?S köz~n~ég. ~,u~á,na jött a másik "áhítat". Kiss Miklós

zeti termünk felavatását.

uveg~uv~SZ klallltasa a felújított gyülekezeti terem-

Templomunkban Kiss Mihály

hódmezővásárhelyi

b~n , ,es KISS Gerg,ely ~o.t.ói. Kiss Miklós üvegmüvesz
k~sz ltette az egyhaz ajtai ra a csodálatos ólomüveges

lel-

kész áhítata után a Vasutas Zeneiskola "Pro Musica"

diszeket.

Zenekara Nagy Norbert vezényletével folytatta az
"áhitatot".

I

A felújitásra 3 millió forintot kaptunk a kerületi Önkormanyz:,ttol , s hittel mondhatjuk, hogy jó helyre került
ez a penz.

A több mint 35 tagból álló zenekar csodálatos hangzásával, Bihari Adél hangjával és Várda Zsófia kürtszólamával szinte áhitattal hallgatta Mozartot a kb. 150

Schmidt Gábor

.-•
•

-

--

NELKUL
Megkeresett egyik régi barátom.
Kérdései megleptek és elgondolkoztatott. Az egyház és a politika volt a felvetése. Nehezményezte, hogy vannak
olyan lel késze k, akik nyílta n hitet vallanak politikai m eggyőződésük ről a szószék ről , vagy meghívott vendégeiken
keresztül.

I

Sajnos érvei és bizonyítékai révén meggyőzött .
Megbeszéltük, hogy egy lelkésznek a feladata, hogyahítünket táplálja , és ne a politikaí hozzáállásunkat.
Egy jó vi llányi vörös bor mellett folytattuk egyházunkról a "vitár'. Felelevenítettük gyermekkorunkat és a hittanórákat. Győ.rly Pista bácsi, a hitoktatónk sokszor nagyon bölcs dolgokat mondott, ami még 40 év után is bennün~ maradt. Ittlott elő az, hogy az egyik istentiszteleten az hangzott el, hogy nem is igazi hívő az, aki csak a satoros unnep~ken Ion el a templomba, és barátom úgy érezte, hogy ez Neki is szól, pedig Pista bácsi mindig azt tanitotta nekunk, hogy Istent bármikor és bárhol tisztelhetjük, nemcsak a templomban. A lelkészen is múlik, hog.y mennyire
tudja megtolteni a padsorokat. Lényeg , hogy maradjunk meg a hitünknél. Erre csak azt tudtam mondani Neki, hogy
valtson lelkeszt, egyhazközséget, mert ez nem jellemző minden lelkészre. Eljött egyszer gyerek~vel hozzank,
hogy .hallgassa meg a mi 1~lkészünket. Utána beszélgettünk, és.. vé leménye szerint nálunk megerosodott a hlteben, es nem erezte , hogy O csak egy a gyülekezetben , hanem O is az unitárius egyház megbecsult ta9Ja.
Ezt a családot

sikerű lt megtartanunk az unitáriusok között, de hol vannak a többiek?

Ehhez kapcsolódik a Hírlevél kérdése:
Mit várunk el Egyházunk lelkészeitől a politikához való hozzáállásával?
l. Nyiltan meg val/halja politikai meggyőződését.

Igen

nem

2. Mint magánember akár beléphet egy politikai pártba.

Igen

nem

3. Teljesen határolódjon el a politikától.

Igen

nem

5
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KÖZGYŰLÉSI

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesitjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy egyházkőzségünk
évi rendes közgyűlését
2004. március 2 8-án (vasárnap)
a 11 órai istentiszteletet követően tartja a második emeleti templomban.
A közgyűlésen szavazati joggal azo.n ~gyhá~t~g~k ~ehetnek részt , akik 2003. év !oly~m~n . e~yhá~f~ n~tartás cimen
anyagilag hozzájárultak egyházkőzseg unk mukodesehez . Ezen tagok neve az egyhazkozsegl hlrd etotablan megtekinthető .

_ A közgy ű l és napirendje:

l . Lelkészi jelentés megtárgyalása, el fogadása.

I

2. 2003. évi zárszámadás.
3. 2004. évi költségvetés ismertetése, elfogadása.

4. Tisztségviselők megválasztása, es k üjűk bevétele.

5. Testvérgyülekezeti kapcsolat felvétele a Portland-i Egyházközséggel.
6. Egyebek.
Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül szám ítunk,
ezért hivjuk és várjuk híveinket erre a fontos eseményre, együttmükődésüket elöre is megköszönve .
Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgy ű lés nem határozatképes, a megismételt közgyű lésre 12 órától kerül sor.

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:
Budapest, 2004. március 10.
Zoltán Csaba s. k.

Kászoni K. József s. k.
gyülekezeti lelkész

Schmidt Gábor s. k.
gondnok

gondnak-pénztáros

A HíRLEVÉL, kiadója a Budapest i Unitárius Egyházközség ,Presbitériuma
- megjelenik 800 példányban
,
A HIRLEVEL fe l e l ős s zerkesztőj e: Schmidt Gábor - A HIRLEVELLEL kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 10SS Budapest,
N agy
,
. Ignác u. 2-4. alatti címére kül deni.

A borítékra kérjük írják rá: "HIRLEVEL" .

Elektronikus levél kü l dh e tő a ce rbi @ cerbi.h u címre is.
Nyomda: Cerberus Kft. 1066 Lovag u. 14. Felelős veze tő: Schmidt Gábor

BUDAPESTI UNITÁRIUS EG YHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
1055 Budapest , Nagy Ignác u. 2-4.

Ké szpénzzel bérmentesítve
Bp . 62 1376
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