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Az alsóboldogfalvi egyházközség 1972. január 9-én rendezte meg 
ú j lelkésze, Rázmány Csaba beiktatóját. Nagyszámú gyülekezet és a 
közeli egyházközségek lelkészei előtt tar tot ta meg Rázmány Csaba be-
köszöntő prédikációját. A beiktató beszéd után, melyet dr. Szász Dénes 
esperes mondott, az ú j lelkészt elsőnek édesapja, Rázmány Mózes egyházi 
főszámvevő, ma jd Lukácsi Mózes beszolgáló lelkész, Bán Mózes egyház-
községi gondnok, Székely László és Májai Endre lelkészek köszöntötték. 
A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel zárult. Isten áldása legyen az 
ú j lelkész szolgálatán! 

Lelkész-kibúcsúztató ünnepélyek 

A Lupény-Vulkáni egyházközség híveitől f.é. január 23-án (Vulkán) 
illetve 30-án (Lupény) tartott istentisztelet keretében búcsúzott el Kele-
men Imre lelkész és énekvezéri szolgálatot végző felesége, Kelemenné 
Bedő Borbála. A kibúcsúzó prédikáció u tán az egyházi főhatóság üdvözlő 
iratát Nagy Béla esperes olvasta fel, aki egyben az egyházkör nevében is 
köszönetet mondott a nyugalomba vonult lelkésznek lelkiismeretes szolgá-
latáért. Az egyházközség részéről Széli István gondnok, az egyházköri 
lelkészek nevében Fazakas Endre petrozsényi lelkész fejezték ki elismeré-
süket és jókívánságaikat. 

A kibúcsúzó istentiszteleten részt vettek és köszöntötték a nyugalomba 
vonult lelkészt az ortodox, katolikus és református egyházközségek lel-
készei. 

A szentábrahámi egyházközség a f.é. f ebruár 13-i istentisztelet keretében 
búcsúzott el Máthé Zsigmond nyugalomba vonult lelkészétől. Máthé Zsig-
mond prédikációja után Dr. Szász Dénes esperes méltatta a nyugalomba 
vonult lelkész 46 évi szolgálatát. Az egyházi főhatóság üdvözlő iratát 
dr. Erdő János teol. tanár olvasta fel. Az egyházkör részéről Lőrinczi 
Lajos köri felügyelő gondnok és Török Áron lelkész, az egyházközség 
nevében Balogh Dénes gondnok, Lukácsi Mózes beszolgáló lelkész és több 
egyházközségi tag köszöntötték Máthé Zsigmondot. A református egyház-
község részéről Vajda Domokos lelkész mondott üdvözlő beszédet. 
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A várfalvi egyházközség f.é. február 27-én tartott istentisztelet kere-
tében búcsúzott el Nagy Domokos nyugalomba vonult lelkészétől. A ki-
búcsúzó prédikáció után dr. Kovács Lajos püspökhelyettes méltatta Nagy 
Domokos lelkészi szolgálatát. Az egyházkör nevében Nagy Béla esperes, 
az egyházközség részéről Balla Pál gondnok, Pálff i Dénes énekvezér és a 
gyülekezet több tagja, a köri lelkészek közül Sándor Bálint, Kiss Zoltán 
és Székely Gergely mint beszcigáló lelkész fejezték ki köszönetüket és 
jókívánságaikat Nagy Domokosnak. 

A kibúcsúzó ünnepély mindhárom egyházközségben szeretetvendégség-
gel fejeződött be. 

Az I.A.R.F. (unitárius egyházak és szabadelvű vallásos szervezetek 
nemzetközi társulata) Végrehajtó Bizottsága 1972. február 14—17. napjain 
Wassenaarban (Hollandia) tartot ta ülését. Bizottság a f.é. augusztus 18— 
25. napjain Heidelbergben tar tandó I.A.R.F. nemzetközi kongresszusának 
előkészítésével foglalkozott. Egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök-
helyettes, bizottsági tag vett részt az ülésen. 

Az indiai „Brahmo Somaj" szabadelvű vallásos szervezet ebben az év-
ben ünnepli megalapítója, Rah Mohum Roy születésének 200. évforduló-
ját. A „Brahmo Somaj" szervezet tagja az I.A.R.F.-nek. 

Nikodim metropolitát, a „Keresztény Békekonferencia" elnökét az 
ENSZ békeérmével tüntették ki. Ez a kitüntetés egyben a békéért tevé-
kenykedő keresztény szervezet eredményes munkájának elismerését is 
jelenti. 

Az angol unitárius egyház évi rendes főtanácsi gyűlését április 7—10. 
közötti időben tar t ja Londonban. A főtanácsi üléssel kapcsolatos „Essex" 
előadást a népesség problémáiról Dr. E. A. Wrigley egyetemi tanár tart ja. 

-é 
Az iszlám világkongresszus lapja, a „Muslim World" közli Tunka 

Abdul Rahman, az iszlám külügyminiszteri konferencia főtitkárának nyi-
latkozatát, mely szerint a „keresztények és moszlimoknak közös a felelős-
ségük az emberiség szolgálatában". A főtitkár, az Egyházak Világtanácsa 
meghívására, nemrég Genfben járt, hogy tárgyalásokat folytasson a ke-
resztény-moszlim dialógusról. 

A Keresztény Békekonferencia Munkabizottsága f.é. március 9—12-ig 
India fővárosában, Üj-Delhiben tartotta ez évi első ülését. A Keresztény 
Békekonferencia vezetősége találkozott az indiai egyházi és társadalmi 
élet kiemelkedő személyiségeivel. V. V. Giri, India elnöke, fogadta a 
Munkabizottságot s elismeréssel méltatta a keresztény egyházak béke-
törekvéseit. V. S. Pathak alelnök a vallások összefogását emelte ki a béke 
érdekében. A Munkabizottságnak Ázsia keresztényeihez intézett felhívásá-
ban többek között ez olvasható: . . . „A keresztényeknek aktívan és konk-
rétan közre kell működniük a béke, az igazságosság és az emberi méltó-
ságnak az egész emberiség számára való megteremtése érdekében". 
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HALOTTAINK 

Buzogány Kálmán ny. lelkész 1971. december 15-én, 84 éves korában, 
Budapesten elhunyt. A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémia elvég-
zése után 1912-ben kezdette meg rendes lelkészi szolgálatát Abrudbányán, 
majd a haranglábi, kom játszegi, debreceni és budapesti egyházközségek-
ben szolgált 1953-ig. Temetése f.é. január 6-án volt a Farkasréti temető-
ben. 

Gyulai Árpádné Kádár Erzsébet ny. tanítónő, Gyulai Árpád ny. lelkész 
felesége, f.é. február 26-án, 84 éves korában, meghalt. A gyergyószent-
miklósi katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Emlékük legyen áldott! 
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