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No. 127/2018. február, március és április

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►február 4. – ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►február 14. – HAMVAZÓSZERDA: 11 órakor szentmise.
Megkezdődik a 40 napos nagyböjti felkészülés a Húsvét ünnepére.
►február 18. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►március 4..– NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor keresztút és szentmise.
►március 18. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►március 24. – NAGYBÖJTI LELKINAP - 10 órától.
►március 29. – NAGYCSÜTÖRTÖK: 18-kor szentmise az UTOLSÓ VACSORA emlékére.
►március 30. – NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
18-kor KERESZTÚT és CSONKAMISE.
►március 31. – NAGYSZOMBAT: 18 órakor a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA.
►április 1. – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA: 11:30-kor szentmise.
►április 2. – HÚSVÉTHÉTFŐ: 11:30-kor szentmise.
►április 15. – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: 13 órakor szentmise a St. John the Evangelist
templomban (44. Boston park Road, Brentford – TW8 9JF).
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 3, március 3 és április 7. a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: február 25, március 25 és április 39. – 12:30-kor.
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: március 11., május 13., augusztus 12. és október 14. - 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: február 11., április 8., június 10., szeptember 9. és november 11. - 15 órakor.
►BRISTOL: Tájékoztatjuk a bristoli magyar katolikus testvéreket, hogy a szentmise helyszíne megváltozott!
Az új helyszín: St. Dunstan's Church - A templom címe: Bristol Rd, Keynsham - BS31 2BQ.
Szentmisék: február 4-én, 14 órakor. (Szende Tibor atya Tel: 0117 983 3930)

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!
Egyházi ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel.
HÁZSZENTELÉS
Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni az újévben, kérem, időben jelezzék János atyánál.
Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
NAGYBÖJTI LELKINAP
Március 24. szombati napon 10 órától lelki napot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk:
elcsendesedés, elmélkedések, közös imádság, gyónási lehetőség, keresztút és szentmise.
A lelki nap témája: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” – Jn. 12, 20-33.
A lelki nap célja: lelkileg jobban felkészülni a húsvéti ünnepekre.
10 ÉVES a SZENT ISTVÁN HÁZ: 2008 – 2018
Sok szeretettel hívjuk Angliában élő magyar testvéreinket HÁLAADÓ SZENTMISÉRE április 15-én.
A szentmise 13 órakor kezdődik: főcelebráns és ünnepi szónak: Dr. CSERHÁTI FERENC
a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök.
A szentmise helyszíne: St. John the Evangelist templom. A templom címe: 44 Boston Park Road,
Brentford, Middx. – TW8 9JF.
A szentmise után ünnepi fogadás a Szent István Házban.
KARÁCSONYI VÁSÁR
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2017. karácsonyi vásáron részt vettek és az anyagi
hozzájárulásukkal támogatták a lelkészséget. Külön hála a szervezők áldozatos munkájáért.
A lelkészség támogatására befolyt adomány £2000 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!
KERESZTELÉSEK: VARGA BENJAMIN, KOVÁCS RONÁLDO, ÁRNYASI NORBERT
és PREST BRAYDEN KRISTÓF.
ELSŐÁLDOZÓ: MADAR KINGA
HALOTTAINK: + Msgr. TÜTTŐ GYÖRGY – nyugalmazott angliai magyar főlelkész
(1925. szeptember 26, Újfalu Major Zala megye – 2017. november 14, London)
+ SZARVAS JÓZSEF FERENC – ’56 szabadság harcos (1935.1.31 Törökszentmiklós – 2017.12.14 London)
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjon 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
Február 2-án és 16-án, pénteken, 19.30-tól FILMKLUB Belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
Február 10, szombat, 18.00 FARSANGI JELMEZES BÁL,
Vendégeinket háromfogásos vacsora, magyar sörök/borok, éjfélig tartó élőzenés mulatság, jelmezverseny.
valamint tombola várja értékes nyereményekkel. Csakis előzetes jelentkezés/foglalás útján lehet részt venni!
Február 17, szombat, 10.00-18.30 MATRIX DROPS OPEN DAY
Ingyenesen elérhető szolgáltatások a nap alatt: Computer Scan, Dimond Cosmetics, Taltos Massage, Swedish
Full Body Massage, Free Aura Check. Jelentkezni Székely Istvánnál: info@harmonyofsoul.com
Február 22, csütörtök, 19.30-22.00 Hogyan utazzuk be a világot napi 3533 forintból? Előadás.
Február 24, szombat GYEREKTÁNCHÁZ 11.00 - 12.30 között.
Március 2-án és 16-án, pénteken, 19.30-tól FILMKLUB. Belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
Március 18, vasárnap: budapesti Solti György Zeneiskola ifjúsági zenekarának fellépése a mise után.
Április 2, húsvéthétfő, 18.00 HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁL
Vendégeinket egy fogásos vacsora, magyar sörök/borok, éjfélig tartó élőzenés mulatság, valamint tombola
várja értékes nyereményekkel. Locsolkodás kifejezetten ajánlott!
Csakis előzetes jelentkezés/foglalás útján lehet részt venni!
Április 21, szombat, 19.30 Kepes András előadása a Stage in London szervezésében.
Programjainkról, rendezvényeinkről bővebb információt a facebook oldalunkon talál:
https://www.facebook.com/szentistvanhaz.london/
Megjelent kiadványunk a Ház 10 éves jubileuma alkalmából. A
Szent István Házban lehet kapni, ingyen elvihető példányokat,
valamint online is elérhető az alábbi linken:
https://issuu.com/szentistvanhaz/docs/pamflet
„A különböző statisztikák több százezer főre becsülik az angliai
magyarok számát, Londont pedig már évek óta a második
legnagyobb magyar városként emlegeti az anyaországi sajtó.
Bármekkora is legyen a tényleges létszám, vitathatatlan, hogy
külföldre települő honfitársaink számára már jó ideje a brit főváros
az egyik legkedveltebb cél. Nem véletlen, hogy Londonban és
környékén – a korábban alapított magyar szervezetek és
intézmények mellett – az utóbbi években egyre több új tanoda,
egyházi közösség, néptánccsoport jött létre az identitásőrzés és a
közösségszervezés jegyében. A nyugat-londoni Ealingben
található, háromszintes Szent István Ház a maga 950
négyzetméterével és ezen belül közel 300 négyzetméteres
közösségi termével az egyik legnagyobb „magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként működő ingatlant
2007 márciusában vette meg az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete, majd egy átfogó felújítást
követően 2008 áprilisában megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A házban rendszeresen megrendezett
programok ma már meghatározó eseményei a londoni magyarok mindennapos életének.
Jelen kiadványunk ezekbe a mindennapokba kínál betekintést.” (Harrach Gábor kiadványszerkesztő)

LELKI OLVASMÁNY
SZENT IMRE HERCEG
November 5. Székesfehérvár: 1000--1007 között +Veszprém: 1031. szeptember 2.
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több
gyermeke volt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybátyjától kapta. Hogy melyik évben született, nem tudjuk
biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre
teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra.
Szent Imre kétségtelenül erőteljes, férfias jelenség volt. Kétféle vér egyesül az ereiben: apai és anyai
öröksége bár kétféle. Mindkettő a hősiességnek, a hivatásnak, a heroizmusnak hagyománya. Szent István
hitvédő harcaiban átlelkesült. Nem lehet kétséges, hogy az uralkodó, hadvezér, diplomata Szent István
trónusának várományosát is uralkodónak, hadvezérnek és diplomatának nevelte. Bizonyos, hogy a trónörökös
nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak.
Első nevelői mindenesetre a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, s az ő hatásuk alatt
érlelődött meg a kis királyfiban az az életideál és az az út, amelyet járni meg tanult.
Gyökeres változás állott be Imre herceg nevelésében 1015-ben, amikor Gellért bencés szerzetes Velencéből
jövet, eredeti szándékát, hogy a Szentföldre utazzék, megváltoztatva, Pannóniába érkezett. Itt István udvarába
vezették. A magyarok királya azonnal fölismerte benne a kiváltságos, nagy tudományú, szent életű szerzetest.
Imre királyfi hét éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett.
Elvégezte az akkori kor iskolafokozatait, megtanult latinul, s anyjától föltehetőleg németül is. Egy velencei
krónika szerint ,,tudós és szent'' volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára beavatta őt a lelki élet
magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle: ,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az
emberek'', mint a krónika mondja róla.
Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, huszonhárom éves korában befejezettnek látta nevelését.
Imrétől mint jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, s biztosítsa a
dinasztia fennmaradását utódaiban. A hagyomány három királyi családot említ, amelyből feleséget vehetett:
a lengyel, horvát és görög uralkodóházat. Így pontosan nem tudjuk megállapítani feleségének kilétét, csak
annyi bizonyos, hogy szűzi házasságban éltek egymással.
Két jelenetet őrzött meg a legenda a szent királyfi életéből. Az egyik helyen azt olvassuk, hogy ,,boldog
Imre megelégedvén kevés alvással, minden éjszakákon, mikor is már mindenek ágyra vetették magukat és
előtte, miképpen királyi magzathoz illik, két gyertyatartó világított, ő Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott,
és mindegyik zsoltár végezetén szívének töredelmével Istennek bocsánatát kérte. A másik jelenet Pannonhalma
szent hegyén játszódott le és Boldog Mórral való találkozásáról szól.
István őt jelölte ki utódjául. Nem volt kétséges, hogy nemcsak a főpapság és István közvetlen hívei, hanem
az egész hívő magyar nép egy emberként fog fia mögé sorakozni és őt királyának elismerni. Ezért a nemzete
jövőjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendő uralkodói feladataira.
István ekkor (1031-ben) hatalmának és tekintélyének tetőpontján Székesfehérvárott koronázásra készült.
Egyetlen életben maradt fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését
a jövő számára biztosítsa. Valószínűleg erre az alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és
irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palástnak használtak 900 esztendőn
keresztül: az egész királyi család képe rá van hímezve. Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír:
Imre herceget vadászat közben egy földühödött vadkan halálra sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2-án
belehalt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti: ,,Siratta őt Szent István és egész Magyarország
vigasztalhatatlanul, nagy sírással...''
Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelőjével, Gellért püspökkel 1083-ban az ország
főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette (ez felelt meg akkor a szentté avatásnak). Azóta
példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak.
Az Intelmekből: ,,Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak,
kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk
vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a
kevélység és gyűlölség.”
Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add,
hogy ő, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt! Krisztus, a mi
Urunk által.
(Magyar Katolikus Egyház – A Szentek Élete)

