„Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet
fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy
megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint
és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint
a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, melyeket
nem ő költött, olyan, a ki gazdagságot
gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén
elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá
lesz. Óh, dicsőség trónja, kezdettől fogva
magasságos,
szentségünknek
helye.
Izráelnek reménysége, oh Uram! A kik
elhagynak téged, mind megszégyenülnek! A
kik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be,
mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az
Urat!”
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TÁMOGATÓINK:
Szentegyháza Unitárius Egyházközség lelkes
hívei
Hargita megye Tanácsa
Szentegyháza város Polgármesteri Hivatala
First Unitarian Church of Providence
Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkőr
Unitekg Egyesület Szentegyháza
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Istentiszteleti szertartások minden vasárnap
d.e. 11 órai kezdettel, valamint alkalmakkor.
Esketések, keresztelések, temetések és
konfirmációi szertartások végzése, a
szertartásrend szerint.
Ökumenikus imahét, minden januári hónap
harmadik
hetén,
amikor
felekezeti
különbségtétel
nélkül
több
százan
imádkozunk
Istenhez.
Ezeken
a
szolgálatokon a történelmi keresztény
felekezetek lelkészei végeznek szolgálatot.
Ökumenikus Női Imanapot szervezünk,
minden esztendőben.
Megemlékezünk népi-nemzeti múltunk jeles
alkalmairól.
Köszöntjük minden május első vasárnapján
az édesanyákat.
Köszöntjük minden június 16-án az
édesapákat.
Megemlékezünk Dávid Ferencről, és a
reformáció alkalmát is megünnepeljük.
Időseinket
is
felköszöntjük
minden
esztendőben, az októberi hónapban.
Minden egyházi ünnepen, Húsvét, Pünkösd,
Őszi Hálaadás, Karácsony, szolgálatot
végzünk a helyi korházba, Úrvacsorát
osztunk és minden alkalommal tésztát
viszünk az egész korház számára.
Egyházi ünnepeink alkalmával, vallásórás
gyerekeink szavalnak és énekelnek a
templomba.
Részt vállalunk Szentegyháza város
kulturális
programjaiból:
Városnapok,
megemlékezések, kicsengetések stb…

Makovecz Imre unitárius temploma Szentegyházán
A szentegyházi unitárius lelkész, Kelemen Szabolcs kérésére Makovecz Imre Kossuth-díjas magyar
építész unitárius templomot tervezett Szentegyházára.
A vázlatterv egy kápolna-léptékű kistemplomot fogalmaz meg. A jellegzetes organikus Makovecz
elemek leegyszerűsítetten, az unitárius ideológiákhoz mérten jelennek meg. Helyi kötődésként a székely
kapu elemeit alapul vevő főhomlokzat jelenik meg. Az alaprajz egyosztatú terében egy kemence is segíti
az otthonosnak megfogalmazott templombelsőt.
A terv egyik szomorú többletértéke, hogy ezen kívül több unitárius templomterv Makovecz Imre
ceruzájából már nem születhet. Ezért (is) különösen fontos a további tervezésnél a kellő érzékenységgel
kezelni a létező rajzanyagot, és a lehető legkevesebb módosítással megépíteni.
A jelen kor gazdasági körülményei közt átgondolandó, hogy a szellemi építkezés mellett mennyit
fordítunk a fizikai tehervállalásra és alapvetően fontos vállalható célokat kitűzni.
Márton Ildikó építész, Csíkszereda

