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SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON   ►február 5. – ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: 11 órakor szentmise.

                            A szentmisét az olaszországi buszbalesetben elhuny magyar fiatalokért mutatjuk be.

                        ►február 19. – ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: 15 órakor szentmise.

                        ►március 1. –  HAMVAZÓSZERDA: 10 órakor szentmise.

                            Megkezdődik a 40 napos nagyböjti időszak: felkészülés a Húsvét ünnepére.

                        ►március 5..– NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: 11 órakor szentmise. 

                        ►március 19. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: 15 órakor szentmise.

                        ►március 25. – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

                            10 órától NAGYBÖJTI LELKINAP - 15 órakor szentmise. 

                        ►április 2. – NAGYBÖJTI 5. VASÁRNAPJA: 11 órakor szentmise.

                        ►április 13. – NAGYCSÜTÖRTÖK: 18-kor esti mise az UTOLSÓ VACSORA emlékére.

                        ►április 14. – NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 

                            18-kor KERESZTÚT és CSONKAMISE.

                        ►április 15. – NAGYSZOMBAT: 18 órakor a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA.

                        ►április 16. – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA: 15 órakor szentmise.

                        ►április 17. – HÚSVÉTHÉTFŐ: 11 órakor szentmise.

      Minden vasárnap és hétköznap a szentmisék előtt és után van lehetőség elvégezni a szentgyónást!

RÓZSAFÜZÉR és SZENTMISE: minden hónap első szombatján, délután 16:30 órakor a kápolnában: 
                                       február 4, március 4 és április 1. a következő időpontok. 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: február 26, március 26 és április 30-án - 12 órakor.  

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmise: április 9-én - 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék: március 12. és április 23-án - 15 órakor. 

►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF.  
    Szentmisék: február 12-én, 14 órakor.
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►ÉSZAK-ANGLIAI SZENTMISÉK és HÍREK
    Ft. Fülöp Menyhért – Észak-angliai magyar lelkész 
    Manchester – Rochdale, a St. John the Baptist templomban – Dowling Street – OL11 1EX.
    Bővebb információ: www.fulopmenyhert.hupont.hu vagy telefon: 07419326210.

VAJDASÁGI NAP: A Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) idén harmadik alkalommal 
szervezi meg adománygyűjtő eseményét 2017. február 5-én a londoni Szent István Házban, a szentmisét 
követően. A rendezvény célja, hogy megismertesse Délvidék szépségeit, Vajdaság ízeit, a londoni magyar 
közösséggel, valamint, hogy közös összefogással segítsünk és adományokat gyűjtsünk a Lurkóház rászoruló 
gyermekeinek. 
“ A Poverello Alapítvány azokra számít, akik másokat segítve akarják a boldogság útját járni…” 
Program: 12:00- Ebéd – vajdasági ízek. 
14:00 Vajdaság történelmi földrajza és népessége az évszázadok tükrében – Cvetanovic Milán előadása. 
14:30 Táncbemutató – Hunique Tánccsoport. 
14:45 Fehér Ferenc: Egyazon ég alatt – Verbászi Betty: Radnóti- és Kaleidoszkóp-díjas előadóművész. 
15:00  Tánctanítás – Herman Panka és Imre. Egész nap:Cvetanovic Milán és Kalocsai Richard fotókiállítása. 
Multimédiás minikiállítás – vajdasági népzene, dalok, fotók és érdekességek. 
A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk a Lurkóház nevében. Sok szeretettel várunk mindenkit! 
Kérjük részvételi szándékukat jelezni az info@maosz.co.uk e-mail címen.

NAGYBÖJTI LELKINAP
Március 25-én GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ünnepén 
Szombati napon 10 órától lelki napot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk: elcsendesedés, 
elmélkedések, közös imádság, gyónási lehetőség és szentmise. 
A lelki nap témája: „Nézzétek, a királyotok!” – Jn. 19, 14. 
A lelki nap célja: lelkileg jobban felkészülni a húsvéti ünnepekre.  

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2016. karácsonyi vásáron részt vettek és az anyagi 
hozzájárulásukkal támogatták a lelkészséget. Külön hála a szervezők áldozatos munkájáért. 
A lelkészség támogatására befolyt adomány 2.500 font volt. Köszönjük szépen! 

A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA: A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy 
névre kérjük szépen kitölteni. A lelkész javára pedig: Rev. I. Ciceu – J. Csicsó névre, az Egyesület javára pedig 
Association of R.C. Hungarians in G.B. (illetve A.R.K.M.E.) néven. 

Azon testvéreinknek, akik a Lelkészséget anyagilag is támogatták, ismételten hálásan köszönjük szépen. 

BETEG-IDŐS TESTVÉREINK OTTHONI és KÓRHÁZI LÁTOGATÁSA
Nagyon szívesen és örömmel teszek eleget minden ilyen jellegű felkérésnek: szentség kiszolgáltatás, 
szentgyónás, áldoztatás és betegek kenete céljából. Kérem, hogy időben jelezzék a szándékukat! 
Telefon: 020-8566 0271/ mobil: 07904864431, e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com

FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS) 
Kérem a kedves fiatalokat, akik részesülni szeretnének ezekben a szentségekben, hogy a hitben fejlődjenek és 
növekedjenek, jelentkezzenek János atyánál a Lelkészség elérhetőségein. 
Minden szombaton vannak hittanórák: 11-16 óra között. Mindenkit sok szeretettel várunk! 

ELSŐÁLDOZÓ: HERMAN ZOÁRD – Gratulálunk neki és Isten éltesse. 

HALOTTAINK: + Dr. CSERENYEY GÉZÁNÉ - BÖRZSEY ZSUZSANNA (1926 – 2016.9.24 Budapest)  
+HÉVÉZI ENDRE (1924 – 2017.1.13 London).
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik! 
Nyugodjanak békességben!
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ARKME programjai – rendezvényei

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem keresse Korpos Attila 
rendezvényszervezőt az alábbi elérhetőségek egyikén: Email: info@szentistvanhaz.org  
Mobil: 07858399572    
Február 3. péntek, 19.00 órától - Filmklub: Az ajtó c. filmet vetítjük Szabó István rendezésében. 
Február 5. vasárnap, 13.00 órától – Vajdasági Nap 
A Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) idén harmadik alkalommal szervezi meg adománygyűjtő 
eseményét 2017. február 5-én 12 órától a londoni Szent István Házban. A rendezvény célja, hogy 
megismertesse Délvidék szépségeit, Vajdaság ízeit, a londoni magyar közösséggel, valamint, hogy közös 
összefogással segítsünk és adományokat gyűjtsünk a Lurkóház rászoruló gyermekeinek.
A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk a Lurkóház nevében. Sok szeretettel várunk mindenkit!
Kérjük részvételi szándékukat jelezni az info@maosz.co.uk e-mail címen.

Február 11. szombat, 18.00 órától: Jelmezes Farsangi Bál 
Részvétel csak előre megváltott belépő birtokában. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: Email: 
info@szentistvanhaz.org  Mobil: 07858399572      

Február 24, péntek, 19.00 órától: A hangok urai előadás (Csengeri Attila, Egyházi Géza)   

Március 31, péntek, 19.00 órától: Edith Piaf – Vári Éva önálló estje 
                                            
                                             LELKI OLVASMÁNY - SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
                           Született Lengyelországban 1046 körül +1095. július 29. Ünnepe: Június 27.
     ,,Amikor a magyarok meghallották, olvassuk a gesztaírónál, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész 
sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az
ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták 
ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű 
adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és 
miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.'' 
Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az 
első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. 
Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek 
örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály és 
egyenetlenség hozta magával, hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. 
Születésének éve a körülményeket egybevetve 1046-ra tehető. Atyja I.Béla magyar király (1060--1063) volt, 
anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több 
leánytestvére volt. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi. „Mikoron méglen 
gyermekded volnál, kihoza Béla király jó Magyarországba, hogy dicsekednél te két országban, 
Magyarországban és Mennyországban. Letelepedél Bihar-Váradon...” - írja kedvesen a Szent László királyról 
szóló ének, a régi magyar irodalom e gyöngyszeme.
      Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, 
párviadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos 
időket kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt 
Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán előkészült sok 
harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis az ország ,,megállapítása'', vagyis a belső 
rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása. Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten 
kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe 
Salamon királykodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem 
kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar 
leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg már súlyos sebet 
kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan 
magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott mint vitéz katona a Salamon király és 
Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát 
biztosította.
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     1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett vennie az 
ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, ,,mert csak békességet kívánt 
--mint a krónikás írja --, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának a hercegséget tartsa meg''. 
Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges 
volt'', mivel ,,Magyarországot meggyarapította.'' Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De
erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi 
törvény szerint őt illette az örökség'', lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére.
     László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a magyar 
népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem indított támadást Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni 
országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok úgy menekültek, ,,mint 
tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől''. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091. évi betörés, mert a 
király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, 
rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország veszedelmét, László sietett vissza népe 
védelmére. Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget 
megsemmisítette vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott: 
,,Atyámfiai! Ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!''
A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy
azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A 
sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt 
levelében a következő vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni 
igen súlyos bűnök nélkül. Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket 
megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási 
szervezetet, 
ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő
kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. 
      A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek 
újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy 
birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész sorát 
alapította. Szentjobban, a Tolna megyei Bátán és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. 
Somogyvárott francia bencéseknek építtetett monostort; ide még száz év múlva is csak francia szerzeteseket 
vettek föl. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci székesegyházat befejezte. 
Újakat épített Váradon (,,Templomot rakatál szíz Máriának, Kiben most nyugoszol menden tisztességvel'') és 
Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben 
új püspökséget alapított Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
      Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes 
testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen 
elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a 
László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt.'' Ezért 
uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket 
hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. 
      Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. 
Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy 
ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott
az országból. A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és 
Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg 
jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket.  
      Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház 
hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a
vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom 
egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek
esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. 
Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára. 
III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta.



     Istenünk, aki Szent László királyunkat, a te hitvallódat csodálatos könyörületességeddel a vétekből a 
bocsánatba, s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy aki kormányzónk volt a földön, 
pártfogónk legyen a mennyben!                               (Magyar Katolikus Egyház – A Szentek Élete)

                      

                                                                                                                             


