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2017. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY EMLÉKÉVE
No. 125/2017.augusztus, szeptember és október
Az emlékév célja: felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta
össze a közép-európai nemzeteket.
Szeretném jelezni a kedves testvéreknek, hogy július 17 és augusztus 3 között szabadságon leszek.
A mobiltelefon számomon leszek elérhető: 00447904864431.
János atya
SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►augusztus 6. – URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA: 11 órakor szentmise.
►augusztus 15.– NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE - FŐÜNNEP: 18 órakor rózsafüzér és szentmise.
►augusztus 20. – ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: 15 órakor szentmise.
(Ft. CSIGI PÉTER atya misézik)
►szeptember 3. – SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
13 órakor szentmise a St. John the Evangelist templomban.
(44. Boston park Road, Brentford – TW8 9JF)
►szeptember 17. – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: 15 órakor szentmise.
►október 1. – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP: 11 órakor szentmise.
►október 15. – ÉVKÖZI 28. 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:
augusztus 5-én, szeptember 2-án és október 7-én.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: augusztus 27, szeptember 24 és október 29. - 12 órakor.
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: október 8. - MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN - 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: szeptember 10. – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAPJÁN - 15 órakor.
►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF.
Szentmisék: szeptember 3-án -14 órakor. A szentmisét SZENDE TIBOR atya fogja bemutatni.

ÉSZAK-ANGLIAI, SKÓCIAI, IRORSZÁGI SZENTMISÉK és HÍREK
Szeretném kérni a magyar katolikus testvéreket, akik Manchester, Liverpool, Nottingham,
Birmingham, Cardiff, Bradford, Glasgow, Edinburgh, Dublin városokban élnek és igénylik a magyar
nyelvű lelkipásztor jelenlétet: szentmisét, szentség kiszolgáltatást, kérem, előre jelezzék!
Lelkipásztori ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel.

SZENT ISTVÁN ÜNNEP LONDONBAN
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves magyar testvéreket a szeptember 3-án, vasárnap 13 órakor kezdődő
hagyományos londoni SZENT ISTVÁN ÜNNEPI SZENTMISÉRE. Főcelebráns és ünnepi szónok:
Ft. MOLNÁR ZSOLT atya, BUDAPESTI KÖZPONTI SZEMINÁRIUM REKTORA lesz.
A szentmise helyszíne: St. John the Evangelist templom. A templom címe: 44 Boston Park Road,
Brentford, Middx. – TW8 9JF. A templom megközelítése: a templom nagyon közel van a Szent István
Házhoz, akár gyalog, autóval vagy busszal is meg lehet közelíteni. Aki Piccadilly metróval érkezik:
Northfields megállónál kell kiszállni, utána pedig balra fordulva, felszállni az E2 buszra és kiszállni a St.
Faith’s Church-nél (anglikán templom) utána a Globe vendéglőnél jobbra fordulva, három percre gyalog
jobb oldalon lesz a katolikus templom.

A szentmise után mindenkit sok szeretettel várunk ünnepi ebédre a Szent István Házban: az ebéd ára
2017-re befizetett ARKME tagsággal rendelkező vendégeinknek £10, tagsággal (még) nem rendelkező
vendégeinknek pedig £15. Jelentkezni Korpos Attila ügyintézőnél lehet augusztus 27-ig. Mobiltelefon:
07858399572 Email: info@szentistvanhaz.org
BIBLIAI VETÉLKEDŐ A FIATALOK SZÁMÁRA
Október 14-én, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat egy bibliai vetélkedőre.
A vetélkedő központi témája: MÁTÉ EVANGÉLIUMA – MÚLT, JELEN és JÖVŐ.
Addig is kívánok mindenkinek jó felkészülést a témából. Mindenkit sok szeretettel várunk!
LELKINAP A FIATALOK ÉS A CSALÁDOSOK SZÁMÁRA
November 18-án, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat,
akik a HÁZASSÁG SZENTSÉGÉRE készülnek és a családosokat, akik már házasságban élnek, hogy együtt
elmélkedjünk, imádkozzunk, beszélgessünk és ünnepeljünk, megköszönve a jó Istennek a Házasság-Család
ajándékát. Részletes program a későbbiekben.
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!

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.
KERESZTELÉSEK: KOPFER ANDRÁS, GENG ISTVÁN JOSHUA, KIRÁLY LÓRÁNT és
KASZMÁN VIKTÓRIA NANCY.
Imádkozzunk értük és a családjukért.
ELSŐÁLDOZÓ: SZABÓ PÉTER JÓZSEF.
HALOTTAINK: ELLENBACHER KÁROLY +2017. április 28 – London, 89 éves.
SZITA DÁVID +2017. május 25 – London, 84 éves.
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!

ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem , keresse Korpos Attila
rendezvényszervezőt az alábbi elérhetős égeken:
Email: info@szentistvanhaz.org vagy mobiltelefon: 07858399572
Programjainkról, rendezvényeinkről bővebb információt a facebook oldalunkon talál:
https://www.facebook.com/szentistvanhaz.london/
SZÜRETI BÁL Szeptember 23, szombat, 18.00-00.30
Vendégeinket háromfogásos vacsora, magyar sörök/borok, éjfélig tartó élőzenés mulatság, néptáncbemutató a
Szeredás Tánccsoport és barátai jóvoltából, valamint tombola várja értékes nyereményekkel.
Előzetes foglalás szükséges!
info@szentistvanhaz.org ; 07858399572, https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
MAOSZ – MAGYAROK ANGLIAI ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Közgyűlése és fennállásának 25 éves jubileumi ünnepsége.
Október 15, vasárnap - 10 órakor a közgyűlés megnyitása
- 15 órakor szentmise
- 16:30-kor jubileumi ünnepség.
IMA MAGYARHAZÁÉRT
Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy az igazság és a szabadság megvalósítására törekedjenek.
Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
Imádkozzunk azokért, akik a közéletben felelősséget viselnek, hogy mindenki jólétéért cselekedjenek!
Imádkozzunk a politikai élet feddhetetlenségéért és a társadalmi igazságosságért.
Mindazokért, akik fáradsággal keresik meg mindennapi kenyerüket.
Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem tudják kibontakoztatni.
Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk.
Imádkozzunk azokért, akik a föld javainak igazságos elosztásáért küzdenek.
Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az egész emberiség javát keressék!
Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a háború és az erőszak.
Föltámadt Krisztus, Szentlelked által vezetsz minket, gyűjtsd össze Országodba a nemzeteket.

LELKI OLVASMÁNY
NAGYBOLDOGASSZONY – SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
Itt a teremtett világon belül, ahol minden szét van pakolva hely szerint, és idő szerint, ez a végtelenül
változatos sokaság, mindenség, itt a legérdekesebb a dolgok között az összefüggés. Ezt kutatjuk mi emberek a
leginkább. Ebben a legnagyobb a Teremtő, hogy összefüggésben teremtett meg mindent. Összefügg a Nap és
Föld. A Föld és a Hold. Ki tudja, hogy függ össze a Napon keresztül a Földünk, Holdunk az egész
mindenséggel?
Itt a Földön is a légkör meg a föld közvetlen felszíne, a tengerek és a szárazföldek. Az erdő, meg a
vetemények. A méhecskék és a virágok. Tavasz, nyár, ősz és tél. És minden összefügg velünk, emberekkel.
Csodálatos itt ez az összefüggés, ez az egybetartozás! Ebben az egybetartozásban rengeteg sok fokozat van.
Másképp tartozik össze a Nap és Föld, de másképp az atomok magja, meg az elektronok. Másképp tartozik
össze itt a Földön egy férj és feleség, vagy szülő és gyermek, mint egy vállalati vezető és a beosztottjai.
Hasonlóképpen az üdvösség rendjében is: az összetartozások, az összefüggések csodálatosak! Mert mi
emberek is, az emberiség is összetartozunk Istennel. Ebben az összetartozásban Istennel, az üdvösség
rendjében, ahogy mi emberek az Isten szándéka szerint üdvösségre akarunk jutni a kijelölt úton. Ebben az
összefüggésben, ebben a rendben a legszorosabb összefüggés Jézus Krisztus embersége és istensége, isteni
személye között van. Nem tudjuk ezt mi megérteni, ez titok, hogy két ilyesmi, Isten, az örök ige, meg az
emberi természet ilyen végletesen más valóságok. Hogyan tartozhatnak mégis elválaszthatatlanul örökre egybe,
mint ahogy Jézus Krisztusban ez az összetartozás, ez az összefüggés megvan? Ez a legbensőbb, legerősebb,
elválaszthatatlan összefüggés. Ezután mindjárt az üdvösség rendjében Jézus és Mária közötti összefüggés
következik.
A tudásának, akaratának, érzelemvilágának összefüggése, alakulása. Hasonlóan, az egész nagy üdvösség
rendben, az üdvözültek, az üdvözülendők közötti összefüggésben. A titokzatos test egységében, hasonlóan
Jézus és Mária közötti szoros összefüggésből világosodnak meg a többi titkok. Majd ha egy kicsit közelebbről
megnézzük ezt, látjuk, hogy milyen jelleget kap az üdvösség rendje ebből az összefüggésből Jézus és Mária
között. Ez is eltéphetetlen, csodálatosan erős, szép, gazdag. Ez az összefüggés magyarázza meg, hogy Mária
előre meg van váltva, hogy szeplőtelenül fogantatott. Szűz és anya egyszerre. Részt vesz a megváltásban, a
kegyelem közvetítésében. Ilyen szoros összefüggés mellett lehetetlenség, hogy ő a földben elrothadjon, és a
bűn következménye érvényes legyen rá. Lehetetlenség. Isten e miatt az összefüggés miatt ezt nem engedheti,
ezt nem tűrheti, ilyen nincs. Szükségképpen kell, hogy megdicsőüljön, és következik a Jézus és Mária közötti
végtelen szoros kapcsolatból az, hogy a Boldogságos Szűz is részt vesz fia dicsőségében. A mennybevitel titka
következik ebből a kapcsolatból.
Milyen ez a kapcsolat? Ez a kapcsolat is természetesen meg van alapozva. A gyermek és az anya közötti
titokzatos benső kapcsolat az alapja, természetes alapja Jézus és Mária kapcsolatának. Ezt a kapcsolatot
megközelíteni mi, kívülállók – ha szabad azt mondanom – nem tudjuk egykönnyen, csak sejtjük. Emiatt
mondta magát az Úr Jézus Emberfiának. Egy valaki fiának. Jézus és Mária között ez egyedülálló. Ez az anya és
gyermeke közötti kapcsolat természetes vonalon is. Mária meg egy ember édesanyjának, szülőjének,
mindenének nevezhette volna magát. Ember anyja, és ezen keresztül minden élő anyja.
Emiatt, a kapcsolat miatt van az, hogy bizonyára a Boldogságos Szűz és Jézus közötti érzésekben bámulatos
finomság uralkodott. Jézus és Mária további kapcsolatában benne volt nemcsak az anya és gyermeke közötti
kapcsolat, hanem a kegyelem rendjében ott volt Mária és Jézus között a megváltott és megváltó közötti
kapcsolat. Mária Jézusnak, a fiának köszönheti azt, hogy szeplőtelenül fogantatott, tehát, hogy a bűnből ki van
véve. Aki anyja a fiúnak, annak a fiú – szinte azt lehet mondani – szülője. Megtisztítója, teremtője.
Aztán a jegyes és vőlegény közötti kapcsolat is ott van. Olyan gazdag ez természetfölötti szempontból!
Hiszen az újszövetség Jézus és Mária között kötődik meg először. Az örök Ige és az emberség kapcsolata az új
Ádám és Éva közötti kapcsolat lényege is ott van Jézus és Mária kapcsolatában. E miatt a kapcsolat miatt
ünnepeljük ma a Boldogságos Szűznek a mennybevitelét is.
Szent II. János Pál pápa mondta Mexikóban, hogy Mária nélkül elideologizálódna a kereszténység, vagy
talán embertelen is lenne. Mária a titka annak, hogy csipke van az oltáron, hogy olyan szépen kialakítjuk a
templomainkat. Ezért szép a katolikus templom.
Vácz Jenő SJ atya szellemi örökségéből

