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2017. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY EMLÉKÉVE                                   No  .   124  /  2017. május, június és július   
Az emlékév célja: felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta

össze a közép-európai nemzeteket.

SZENTMISÉK RENDJE

►LONDON   ►május 7. – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA: 11 órakor szentmise.

                        ►május 9. – KEDD: 11 órakor püspöki szentmise a westminsteri székesegyházban

                                               Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért. 

                        ►május 21. – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: 15 órakor szentmise.

                        ►június 4. –  PÜNKÖSDVASÁRNAP: 11 órakor szentmise.

                        ►június 18. –  ÚRNAPJA: 15 órakor szentmise.

                        ►július 2. – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: 11 órakor szentmise.

                        ►július 16. – ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: 15 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: 
                                                  május 6-án, június 3-án és július 1-én. 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: május 28, június 25 és július 30-án - 12 órakor.  

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmise: június 11-én SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN - 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék: május 14. – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJÁN - 15 órakor. 

►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF.  
    Szentmisék: május 7-én -14 órakor. A szentmisét SZENDE TIBOR atya fogja bemutatni. 

►ÉSZAK-ANGLIAI SZENTMISÉK és HÍREK
    Ft. Fülöp Menyhért atyát, Észak-angliai magyar lelkészt a szegedi püspöke visszahívta. 
    Köszönjük szépen az eddigi szolgálatát. Észak-angliai magyar lelkipásztorkodás átmenetileg szünetel. 
    Lelkipásztori ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel. 

FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS) 
Kérem a kedves fiatalokat, akik e szentségekben részesülni szeretnének, a hittel megismerkedni, fejlődni és 
növekedni, jelentkezzenek János atyánál a Lelkészség elérhetőségein. 
Minden szombaton vannak hittanórák: 11-16 óra között. Mindenkit sok szeretettel várunk! 

http://www.magyarkatolikusok.co.uk/
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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
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. 

LELKÉSZSÉG PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2016. évre
BEVÉTEL: £24.047  
KIADÁS: £26,855  
TARTALÉK: £80.284
Azon testvéreinknek, akik 2016-ben a Lelkészséget és a lelkészt anyagilag is támogatták, ismételten 
hálásan köszönjük szépen. 

KERESZTELÉSEK: HACK ZOLTÁN, BERTALAN CRISTOPHER, JUSZEL BENJAMIN, 
BALOGH BRANDON PÉTER és GYÖNGYÖSI JÁZMIN ANDREA.
Imádkozzunk értük és a családjukért.

HALOTTAINK: SERR FERENC +2017.1.26 Dunstable – 86 éves, 
SZŰCS ANITA +2017.2.6 London -30 éves,
PEJACSEVICH MÁRKUSNÉ született MÁRIÁSSY ÉVA +2017.2.10 London – 93 éves, 
SZABÓ GYÖRGYNÉ született GABONYI ZSUZSANNA +2017.3.5 London – 82 éves. 
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik! 
Nyugodjanak békességben!

EURÓPAI MAGYAR PAPI KONFERENCIA LONDONBAN
Ez idei év május 8 és 12 között a londoni Szent István ház házigazdája lesz annak a négynapos 
konferenciának, amelynek keretében a Nyugat –Európában szolgáló magyar papság összeül, hogy 
megbeszélje az elmúlt évek lelkipásztori élményeit és tapasztalatait. Ugyanakkor előkészítse a következő 
évekre a legmegfelelőbb 
lelkipásztori tervet. Az idei találkozó főtémája: „Keresztény Magyarok jövője Európában”. 
Kérem és hívom a magyar testvéreket, hogy együtt imádkozzunk a kereszténység megmaradásáért és 
felvirágoztatásáért Európában és az egész világban! 

PÖSPÖKI SZENTMISE MINDSZENTY BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT 
2017. május 9-én 11 órakor Dr. CSERHÁTI FERENC – a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori 
ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök, együtt a Nyugat-Európában szolgáló magyar 
papsággal, ünnepi magyar nyelvű szentmisét mutat be a WESTMINSTERI RÓMAI KATOLIKUS 
SZEKESEGYHÁZ - Szent Péter kápolnájában. A szentmisére mindenkit sok szeretettel várunk!

MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ANGLIAI LELKIPÁSZTORI ÚTJA
          1973 júliusában Mindszenty bíboros, Anglia és Wales prímásának meghívására Londonba utazott, és
ünnepi szentmisét mutatott be a westminsteri székesegyházban július 15-én. Az ünnepi szentmisén elhangzott
prédikációjában  Heenan  bíboros  többek  között  a  következőket  mondta: "A kommunista  diktatúra  elleni
tiltakozás  divatjamúlt  gesztussá  vált.  Most  csak  a  fajüldözők  ellen  szokás  tüntetni.  Ma  mégsem  a
rasszizmusról, hanem a vallásüldözésről fogok beszélni. A száműzött bíboros jelenléte székesegyházunkban
azt bizonyítja, hogy amíg ő száműzetésben marad, addig a világ nem felejtheti el azt, hogy a kommunizmus a
vallás  engesztelhetetlen  ellensége.  Mi,  akik  szabadságban  élünk,  nem  nyugodhatunk  meg  abban,  hogy
bármilyen  hitfelekezet  férfi  vagy  női  tagjai  hitükért  üldöztetést  szenvedjenek.  Ha  a  világkommunizmus
valóban békét akar, hagyjon fel az üldözéssel. Hívják vissza a hazájába Mindszenty bíborost, térjen meg a
népéhez,  melynek  atyja  és  hőse  is  egyben."  A  továbbiakban  Anglia  prímása  elítélte  a  kommunista
vallásüldözést, amelyről hallgat a nyugati sajtó. Kijelentette, hogy Mindszenty bíboros látogatása mindenkit
emlékeztet a szenvedő hittestvérek iránti kötelezettségekre. "Nekünk – mondta –, akik a szabadságban élünk,
nincs jogunk pihenni mindaddig, amíg bármiféle vallás híveit is üldözik."
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      "Hallgassátok a divatjamúlt prédikációt" című vezércikkében a következőket írta a londoni Daily Mail: "A
tapasztalt államférfiak lenézik Mindszentyt, mint a hidegháborús reakció maradványát; a pragmatikus egyházi
vezetőket zavarba hozza a kitartása. Mindszenty bíboros az ellenállás élő, zavarba ejtő szimbóluma, óva int
minket a cinizmustól, ami érezhető az enyhülés szólamaiban, valamint a kereszténység és a kommunizmus
közti kompromisszumokkal együtt járó hazugságokban."
       Az angliai egyházi és állami vezetők – a Szabad Európa Rádió "Élő egyház" adásában elhangzottak
szerint – egy minden elképzelést felülmúló ünnepélyes fogadást rendeztek a magyar főpap tiszteltére. Winston
Churchill, a második világháború miniszterelnökének unokája kiáltványt terjesztett a parlament elé, amelyet
több mint 130 munkáspárti és konzervatív képviselő írt alá, és a következőképpen hangzik: "E képviselőház
emlékezvén arra, hogy mily félelmet nem ismerően szállt szembe Mindszenty kardinális mind a náci, mind
pedig a kommunista elnyomással, és ezért miként szenvedett börtönt és üldöztetést. Tiszteleg előtte, mint az
európai demokrácia és szabadság egyik kiváló védelmezője előtt,  és melegen köszönti  őt fogságából való
szabadulása óta tett első angliai látogatása alkalmából.”

"Ha valamely intézmény vagy ország bizonyos elvekkel megállta a történelmi szerepét,
akkor a későbbi időkben ehhez az alapelvhez kell hozzányúlni, hogy a nehézségekben megálljon

és a további történelmi feladatát teljesítse."
(Mindszenty József)

ARKME programjai – rendezvényei
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem keresse Korpos Atti la 
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 
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                                                                 LELKI OLVASMÁNY
                            A Fatimai Boldogságos Szűz Mária jelenéseinek századik évfordulója 
                                                                 (1917 – 2017. május 17)
       1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három
pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto
egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket,
és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és
június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. Augusztusban 19-én történt a
jelenés,  mivel  13-án  a  gyermekeket  kihallgatás  miatt  fogva  tartották.  A  júliusi  jelenés  alkalmával  a
gyerekeknek  látomásban  volt  részük  a  pokolról.  A  Szűzanya  ekkor  kérte  először,  hogy  ajánlják  fel
Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Pius végezte el 1942-ben, majd boldog VI. Pál
1964-ben megismételte. 
       A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember
volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres napcsoda: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy
tűnt, rázuhan a földre. A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia nővér sokáig
nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat. A három titok közül az
első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat
Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a
világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben hozták nyilvánosságra. A harmadik titkot
Lúcia nővér 1959-ben egy zárt  borítékban eljuttatta Szent XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy
döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról Szent II. János Pál pápa határozott
2000-ben. Részlet a titokból: „láttunk egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a Szentatya.
[…] ment botladozó léptekkel, fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport
katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.”
       Szent II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szent Péter téren. A fatimai
jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nem tudom,
ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai
kéz  irányította.”  A Szűzanya kérésének eleget  téve  Szent  II.  János  Pál  pápa  1984-ben felajánlotta  Mária
Szeplőtelen Szívének az emberiséget.
       Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban és Szent II. János Pál pápa, 
2000. május 13-án avatta őket boldoggá Fatimában. „A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába,
hogy kérje  az embereket: „Ne bántsák többé Istent,  a  mi Urunkat,  akit  már  annyi  bántás ért.”   Az anyai
fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. 
      Ezért  kéri  a  kispásztoroktól: „Imádkozzatok,  sokat  imádkozzatok  és  ajánljatok  föl  áldozatokat  a
bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.” 
     (Részlet Szent II. János Pál pápa a boldoggá avatáson mondott homíliájából)
      Ferenc pápa szentté avatja a fatimai pásztorgyerekeket 2017. május 13-án a portugáliai Mária-kegyhelyen
esedékes látogatása során, amely a jelenések centenáriumára esik. A két kis fatimai pásztor lesz az első, akiket
az  egyház  gyerekként  avatja  szentté  úgy,  hogy  nem  hitükért  haltak  mártírhalált.  A szentté  avatásukhoz
szükséges csodát egy hat éves brazíliai kisfiú gyógyulása adta, aki 2013-ban egy ablakból kiesve hét métert
zuhant.  Súlyos  koponyatörése  és  kómás  állapota  ellenére  három nap  után  meggyógyult.  A gyógyulást  a
pásztorgyerekekhez intézett imákkal magyarázták a szentté avatási eljárás során.
      Lúcia nővér 2015. február 13-án hunyt el.
Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide. A Szűzanya 
jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát építettek. Ezt követően lelkigyakorlatos ház és kórház létesült a 
völgyben. A bazilika építését 1928-ban kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-ben alakították ki.                 
Magyar katolikus lexikon
      
      Amikor Fatimában megjelent a három kisgyereknek az angyal, ezt az imát tanította nekik:
      Legszentebb szentháromság Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked: 
Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét lelkét és Istenségét, amely a világ összes 
tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségekért,
amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen 
Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Ámen                                


