BUDAPESTI UNITÁRIUS
HÍRLEVÉL

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2009. MÁRCIUS– ÁPRILIS
IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2009. MÁJUS 31. – JÚNIUS 1.
Hagyományainknak megfelelõen Pünkösdi ünnepi istentiszteleteket tartunk 2009. május 31-én vasárnap délelõtt 9 és 11 órai
kezdettel, valamint június 1-jén hétfõn, 11 órai kezdettel.
Mindhárom alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált
unitárius testvéreinket.

FIATALOK ÜNNEPI KONFIRMÁCIÓJA
2009. JÚNIUS 7. – VASÁRNAP

A TARTALOMBÓL

2009-ben Egyházközségünk június 7-én vasárnap 11 órától
Nagy Ignác utcai templomunkban rendezi meg azt az ünnepi
istentiszteletet, amelynek keretében húsz fiatal testvérünk konfirmál és ezt követõen elõször él majd az úrvacsora felvételével.

Egyházközségünk
életébõl

Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok családtagjain, barátain, ismerõsein kívül nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját.
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A konfirmációs istentisztetet követõen a konfirmandusok és hozzátartozóik a gyülekezeti teremben várják az egyházközség tagjait egy rövid köszöntésre, üdítõvel, sós és édes süteménnyel.

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2009. MÁJUS 23. - SZOMBAT
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét Magyarkúton 2009. május
23-án (szombaton) 11 órai kezdettel tartja meg.
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11
órakor, de már 9:30 órától várjuk vendégeinket.
Az istentiszteletet követõen 13 órától szeretetvendégségre
várjuk a híveket.

www.unitariusbudapest.hu
unitarius@cerbi.hu

Vonattal a Nyugatiból 9:07-kor és 10:07-kor induló vonattal
lehet eljutni. Leszállás Verõce állomáson. A menetidõ 33 perc.
Az állomásról gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal
érkezõket.
A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

IX . ÉVF. 2. SZÁM

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
Egyházközségi közgyûlést tartottunk
2009. március 22-én
Egyházközségünk éves rendes közgyûlését 2009.
március 22-én tartotta meg. Egyházfenntartóink, szavazati joggal rendelkezõ híveink száma: 556 fõ,
megjelentek: 50 fõ. Így egy órával késõbb a megismételt közgyûlés lett határozatképes.
Napirendi pontjaink:
1.
A lelkész 2008. évi jelentésének megtárgyalása
és elfogadása.
2. 2008. évi zárszámadás ismertetése (elõzõ
számunkban tájékoztattuk híveinket a zárszámadásról és költségvetésrõl)
3. 2009. évi költségvetés ismertetése.
A zárszámadást és költségvetést gyülekezetünk hívei
elfogadták.
4. Új kántorunk Rátkai András tisztségében való jóváhagyása és esküjének bevétele.

– 2009. MÁRCIUS – ÁPRILIS

2008 januárjában tájékoztattak,
hogy Egyházközségünkkel azonos néven Zoltán
Csaba volt gondnokunk önálló Egyházközséget
alapított. A MUE jogtalan névhasználatért beperelte
és idén februárban elsõ fokon kötelezte õket, hogy
változtassák meg a nevüket.
Alapszabályukban viszont szerepel az unitárius
közösségek támogatása az egyházaknak felajánlott
1%-ból. Idén áprilisban a számlaszámunkra át is
utaltak 1.183.017 Ft-ot.
Köszönjük adományukat, melyet majd a presbitérium
döntése alapján templomunk fejlesztésére szeretnénk
fordítani.

Kedves Egyházközségi Híveink!
E-mail listánkon több mint 800 cím szerepel. Régóta
kérjük, hogy aki tudja, adja meg e-mail elérhetõségét
is, hogy akár a Hírlevelet is csak így küldjük ki. Most
elsõ alkalommal postai úton nem kapjátok meg a
Hírlevelet, csak e-mailen. Reméljük nem fog ez
problémát jelenteni, s ugyanúgy szép számmal
jelentek meg a Pünkösdi Istentiszteleteken, és
Presbitériumi ülést május 6-án tartottunk,
Magyarkuton is, és a többi rendezvényen. Így tehát
ahol megbeszéltük aktuális teendõinket. Döntöttünk csekket sem küldünk, melyen Egyházközségünket
az adományból és a konfirmandusok által felajánlott támogatjátok, de bárki utalhat számlaszámunkra
pénzrõl. Szeretnénk kicserélni a templomi padokban (11713005-20304007), vagy személyesen Egyházközségi irodánkban befizetheti adományát.
lévõ ülõkéket és szõnyegeket.
Konfirmáció
Június 7-én konfirmálnak fiataljaink. Idén 20 gyermek
jelentkezett és fog konfirmálni.
Kászoni lelkész úr meghívja a gyerekeket augusztus
24-29 között egy erdélyi kirándulásra. Természetesen
a szülõket is várja az útra.
Jelentkezési határidõ: 2009. június 7.
Útvonal elõreláthatólag: Kolozsvár, Torockó, Székelyföld.

Kiállítás
Június 14-tõl (Istentisztelet után) Toll Tünde
gyapjúfestõ kiállítása nyílik meg. Elõzetesen a
munkáiból a www.gyapjukep.hu weboldalon tájékozódhatunk.
E-mailen már tájékoztattunk
a nyári tábor idejérõl.
Idén a Balatonhoz közel, Nemesvámoson kerül
megrendezésre július 6 és 12. között.

KERESZTELÉS
2009. február 21. Gál Sándor és Ipacs Judit lánya:
ANNA-MÁRIA (felnõttkeresztelés)
március 7. Karsai György és Andrási Juliánna fia:
GYÖRGY (felnõttkeresztelés)
március 14. Majki István és Nagy Etelka lánya: ANITA
(felnõttkeresztelés)
március 14. Majki Anita és Igaz Tibor kislánya:
KÍRA-AMANDA
március 21. Lénárt Imre és Kun Gizella fia: IMRE
(felnõttkeresztelés)
március 22. Gálffy Géza és Varga Edit kislánya:
VALÉRIA
április 5. Kis István és Benedek Gyöngyi kisfia:
ÁDÁM-KRISTÓF
április 11. Sándor János és Fazakas Csilla kisfia:
BOTOND
április 12. Magócsi László és Hadházi Hajnalka
Emese kislánya: ZSUZSÁNNA
április 19. Németh Tibor és Loska Erika kislánya:
SAROLTA-MÁRTA

5 év után újra sikerült a hagyományos tábor mellett
egy angol nyelvi tábort is megszervezni augusztus
3-9-ig. Kérnénk, május 30-ig jelentkezzetek bármelyik
TEMETÉS
táborra, vagy akár mindkettõre.
Jelentkezés Egyházközségünknél, Postás Ildikónál a 2009. március. 29. Lõrincz Lajos, élt 55 évet
311-3094-es telefonon, személyesen a II. emeleti április 2. Kovács Miklósné sz. Joó Gizella, élt 93 évet
április 15. Dr. Kaplay Imréné sz. Shely Ilona dr.,
irodában, illetve az alábbi elérhetõségeken:
élt 99 évet
Béres Anna
Tel: 06 30 293 5115
április 16. Csomós Györgyné sz. Lõrincz Margit,
beres.panka@gmail.com
élt 62 évet
Szász Adrienne Tel: 06 20 269 9524
április 26. Feleki Erzsébet élt 69 évet.
adrilevele@citromail.hu
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