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2017. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY EMLÉKÉVE           No. 126/2017. november, december és 2018. január  
 
SZENTMISÉK RENDJE 
►LONDON  ►november 1. – MINDENSZENTEK ÜNNEPE: 10 órakor szentmise. 

                        ►november 2. – HALOTTAK NAPJA: 11 órakor temetőlátogatás. 

                        ►november 5. –  ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: 11 órakor szentmise. 

                        ►november 19.– ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: 15 órakor szentmise.  

                        ►december 3. – ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA: 11 órakor szentmise. 

                        ►december 17. – ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA: 15 órakor szentmise.  

                        ►december 24. – KARÁCSONY VIGILIÁJA: 18 órakor szentmise és agapé. 

                        ►december 25. – KARÁCSONY ÜNNEPE: 15 órakor szentmise. 

                        ►december 26. – SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE: 11 órakor szentmise. 

                        ►december 31. – 18 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE. 

                        ►2018, január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA és ÚJÉV főünnepe: 15 órakor szentmise. 

                        ►január 7. – URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE: 11 órakor szentmise. 

                        ►január 21. – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP: 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: 
november 4-én, decemberi 9-én és 2017, január 6-án.  
 
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY  
    Szentmisék: november 26-án, december 31-én és 2018, január 28-án, 12 órakor.  
 
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG. 
    Szentmise: 2017, november 12-én - 14 órakor. 
 
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék december 10-én: Advent 2. vasárnapján - 15 órakor.  
 
►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF. Parkolási lehetőség van!  
    Szentmisék: december 10-én: Advent 2. vasárnapján - 14 órakor. 
    A szentmisét SZENDE TIBOR atya fogja bemutatni. Elérhetősége telefonon: 01179833930. 
 
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! 
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Egyházi ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel. 
 
TEMETŐLÁTOGATÁS HALOTTAK NAPJÁN 
November 2. – csütörtökön: 11 órától a St. Mary’s katolikus temetőben tartjuk a szokásos sírmegáldást. 
Elcsendesedésre és imára lesz lehetőség az ott nyugvó magyar testvéreink sírjánál.   
A temető címe: 679-681 Harrow Rd. – NW10 5NU. 
„Így szól az Úr: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, 
hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (Jn 11, 25-26)   
 
HÁZASSÁG SZENTSÉGE – MÚLT, JELEN és JÖVŐ 
November 18-án, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat, akik a házasságra készülnek 
és a családosokat, akik már házasságban élnek, hogy együtt elmélkedjünk, imádkozzunk, beszélgessünk 
párkapcsolatról, gyermekvállalásról és nevelésről. 
 
ADVENTI KOSZORÚ GYERTYAGYÚJTÁS 
December 3. Advent 1. vasárnapján a 11 órai szentmise előtt ünnepélyesen meggyújtjuk az első gyertyát.  
Advent négy vasárnap témái: Igazságosság, Mértékletesség, Bátorság, Bölcsesség. Az elkövetkezendő 
adventi – várakozási időben keressünk lehetőséget az elcsendesedésre, az imára és találkozásra Jézussal 
a szentgyónás szentségében.  
 
BETLEHEMEZÉS December 17-én, Advent 3. vasárnapi 15 órai szentmise után a cserkészeink 
Pásztorjátékot fognak előadni. Mindenkit sok szeretettel várunk a szentmisére.  
 
KARÁCSONYI VÁSÁR A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁRA  
December 2-án, szombaton déli 12 órától du. 5 óráig a SZENT ISTVÁN HÁZBAN.  
Ebéd déltől: töltött káposzta valamint sült kolbász kenyérrel. Hagyományosan Mikulás is meglátogatja a             
gyermekeket délelőtt 11.30-tól valamint délután 14.30-tól. Kérjük a kedves szülőket, hogy jelentkezzenek            
Ádámnál (07527719625) vagy Ildikónál (07930840133) és szóljanak, hogy hány gyermek részére kérnek            
mikulás-csomagot, aminek ára £5, illetve a délelőtti vagy délutáni látogatásra szeretnének foglalni.  
Egy családban több gyermek esetén £4 a csomag. Tombola du. 4 órakor lesz. Jelentkezési határidő „Mikulásra”                
november 30. A vásáron finom házi süteményeken túl még szaloncukor, diós és mákos beigli is kapható.                
Tisztelettel kérek minden magyar testvért, hogy lehetőségeik szerint támogassák a vásár sikerét sütemények,             
kisorsolható tárgyak, édességek, italok stb. adományozásával. A süteményeket kérjük lehetőleg még pénteken            
eljuttatni a Házba. Szeretettel várunk minden kedves vendéget erre a hagyományos ünnepi alkalomra!  
 
TAIZÉ-I IMAEST: december 16-án szombaton 18-kor Taizé-i imaestet tartunk énekekkel, imákkal, 
elmélkedéssel: „UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST. – Ahol Szeretet és Jóság, ott van Istenünk!” 
 
SZENTESTE - KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére majd utána  
szeretetvendégségre (AGAPÉ) várjuk a kedves testvéreket! Pogácsát, süteményeket szeretettel fogadunk!  
 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET: 2018, február 4-én - 15 órakor.  
Magyar Református Egyház - imaháza. Cím: 17. St. Dunstans’s Road, London, W6 8RD 
 
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.) névre.  
Azon testvéreinknek, akik a Lelkészséget anyagilag támogatják, 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 
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FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS) 
Kérem a kedves fiatalokat, akik részesülni szeretnének a szentségekben, hogy hitben fejlődjenek és 
növekedjenek, jelentkezzenek János atyánál a Lelkészség elérhetőségein.  
Minden szombaton vannak hittanórák: 11-16 óra között.  
 
SZÜLETÉSNAP - Szeptember 26-án szeretett TÜTTŐ GYÖRGY atyánk megünnepelte 92. születésnapját.  
A szerdai szentmise keretében hálát adtunk a jó Istennek azokért a kegyelmekért, amelyekkel megajándékozta              
őt az elmúlt 92. év során. Köszönjük neki az áldozatos munkát, amelyet elvégzett az elmúlt évtizedek során  
Angliában élő magyar testvéreinkért. Boldog születésnapot kívánunk neki!  
 
KERESZTELÉSEK: SUNIL ESZTER, HANGYAL ROZÁLIA SOFIA, RAMECZ LÁSZLÓ, BARBARA és 
LARISSA ASHLEY, VARGA KILIÁN és TAMÁS, TÖREKI VINCE JUNIOR és LOTTI, HORVÁTH 
EMILIA.  Isten éltesse a Római Katolikus Egyház új tagjait. 
 
HALOTTAINK: + HORVÁTH TIBORNÉ –SZIBON: 1960-2017, augusztus 6.  
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvérünknek és az örök világosság fényeskedjék neki!  
Nyugodjon békességben! 
 
ÚJÉVI HÁZSZENTELÉS 
Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni az újévben, kérem, időben jelezzék János atyánál.  
Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com 
 
ARKME programjai – rendezvényei  

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem, keresse Korpos Attila 
rendezvényszervezőt az alábbi elérhetőségeken: 
Email: info@szentistvanhaz.org vagy mobiltelefon: 07858399572   
 
November 3, péntek, 19.30  FILMKLUB – A temetésem szervezem (Aaron Schneider filmje) 
 
November 25, szombat, 18.00 DISZNÓTOROS BÁL  
Vendégeinket háromfogásos vacsora, magyar sörök/borok, éjfélig tartó élőzenés mulatság, néptáncbemutató a 
Hunique táncosaival valamint tombola várja értékes nyereményekkel. A Bálra a helyek mind beteltek! 
 
December 8, péntek, 19.30 FILMKLUB – A senki szigete (Török Ferenc filmje) 
 
December 9, szombat GYEREKTÁNCHÁZ  11.00 - 12.30 között  

December 31, vasárnap  SZILVESZTERI BATYUS BÁL  
Előzetes jelentkezés és foglalás szükséges! info@szentistvanhaz.org ;  
07858399572, https://www.ticketsource.co.uk/date/421188  

Programjainkról, rendezvényeinkről bővebb információt a facebook oldalunkon talál: 
https://www.facebook.com/szentistvanhaz.london/  

 
ADVENTI KOSZORÚ TÖRTÉNETE  
Adventi koszorút a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben  
Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát 
helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek.  
A gyertyák színe katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A lila szín  
a bűnbánat színe, a rózsaszín pedig az öröm színe.  
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                                                     LELKI OLVASMÁNY 

ELMÉLKEDÉS MINDENSZENTEK ÜNNEPÉRE 
  

„Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban            
(kegyelemben) teremté kezdetben az Úr mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. 
És minden paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa             
gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, aki napon endel azon gyümölcstől, halálnak              
halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördögintetének, és evék azon tiltott            
gyümölcstől, és azon gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy              
torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de minden ő fajának halált evék. Haraguvék             
Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és minden ő nemének.                 
Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy is ti látjátok szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez                
vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy            
irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa minden ő bűnét!” 
                                                                                                                    (Részlet a Halotti beszédből)  

Már rövidebbek a nappalok. A fák színes díszruhába öltözve búcsúznak a nyár éltető melegétől.               
Még néhány hét és hideg északi széllel beköszönt a tél. Elmúlik lassan, sőt már el is múlt az élővilág                   
nyári burjánzása. Csend lesz újra az erdőn és a mezőn, de elcsendesedünk mi, emberek is. Az egyre                 
hosszabbodó estéken több idő jut az elmélkedésre. Igazodnak-e az elmúlt hónapok és évek során              
megélt tetteink, cselekedeteink az általunk kitűzött célhoz, vagy célokhoz? Elérhetők-e ezek a célok?             
Ha elérjük, mit jelentenek majd számunkra? Helyes irányt tűztünk ki magunknak? Összhangban            
vannak-e azokkal az alapértékekkel, melyeket életünk rendező elvének tartunk? Helyesen ítéltük-e           
meg ezeket az értékeket? Kérdések, melyek egy-egy pillanatra feltűnnek a tudatunkban, válaszra            
várnak, de legtöbbször megválaszolatlanok maradnak. Miért? Mert nem könnyűek a válaszok. Mert            
erőfeszítést, gondolkodást, elemzést és ehhez szükséges időt, elcsendesedést, magányt igényelnek.          
Mert nem könnyű szembesíteni magunkat hibáinkkal, tévedéseinkkel, mindazzal, amit esetleg          
elrontottunk. 

Mindenszentek ünnepe a katolikus keresztényeknek, az üdvözült lelkek emléknapja, a földi létből             
eltávozottakra való emlékezés napja. Gyerekként a gyertyagyújtás szertartása, a sírok mellett álló            
felnőttek maguk elé néző szomorú tekintete és a temető esti fényeinek misztikus volta hat ránk. A                
gyermek még legtöbbször nem tudja, mit is jelent a halál. Nem ismeri személyesen azokat, akiknek a                
sírjánál áll. Tud arról, hogy az emberek előbb utóbb meghalnak, de úgy érzi, ez vele, testvéreivel,                
szüleivel, nagyszüleivel, hozzá közel álló szeretteivel nem történhet meg. 

Az egyik legmegrázóbb élmény mindannyiunk életében, amikor egy haláleset először döbbent rá             
minket arra, hogy senki sem kivétel: egyszer mindannyian eltávozunk. Mit kell tennünk, hogyan kell              
élnünk, hogy békével tudjuk fogadni az élet megpróbáltatásait és földi életünk utolsó pillanatait? A              
válaszaink és főleg cselekedeteink nem mindig tudatos megfontoláson alapulnak. Tesszük a dolgunkat            
úgy, ahogy tanultuk, ahogy láttuk a környezetünkben. Azt, hogy ez így helyes vagy sem, csak ritkán                
vizsgáljuk. „Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt.”                  
Mondja a magát Dávid fiának nevező Qohelet a prédikátor könyve első részében. Az Ószövetségnek              
ez a könyve is keresi az élet értelmét, vizsgálja, hogy van-e a jónak és rossznak itt a földön jutalma és                    
büntetése, anélkül viszont, hogy megoldásra jutna. „Hiábavalóság – mondja a prédikátor visszatérően –             
minden hiábavalóság.” Valóban így lenne? Igen, talán vannak pillanatok az életben, amikor mi is ezt               
érezzük. De ha sok mindenről el is mondható, hogy hiábavaló, talán van kivétel, talán van, ami                
értelmet adhat az életünknek. „Legyetek jók, ha tudtok, minden más csak hiábavalóság.” – mondja a               
főszereplő a Neri Szent Fülöpről készült filmben. A jóság tehát egy lehetséges kivétel. De mikor               
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vagyunk jók? Talán akkor, ha nem bántjuk egymást. Ha tekintettel vagyunk embertársainkra. Ha             
igyekszünk szeretettel fordulni egymás felé, még akkor is, ha nem mindig sikerül.  
      Már rövidebbek a nappalok. Az egyre hosszabbodó estéken több idő jut az elmélkedésre. 
Mindenszentek ünnepén köszönjük meg elhunyt szeretteinknek mindazt a jót, amit kaptunk tőlük. Az ő 
életük is meg kell, hogy erősítsen minket abban, hogy ami igazán lényeges, ami a Kisherceg szerint is 
csak a szívünkkel látható, az nem lehet hiábavalóság. Ez nem más, mint a szeretet! A felénk is irányult 
szeretetük, ami most már bennünk él tovább. Nyugodjanak békében! 
   


