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2018. SZENT IMRE HERCEG EMLÉKÉV
No. 128/2018. május, június és július
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta, Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta, Hozzád szállt imája.
SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►május 6. – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►május 20. – PÜNKÖSDVASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►május 21. – PÜNKÖSDHÉTFŐ: 18-kor rózsafüzér és szentmise. (I.em. kápolna)

►június 3. – KRISZTUS SZENT TESTE és VÉRE - ÚRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►június 17.– ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►július 1. – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►július 22. – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: - 11:30-kor 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-kor a kápolnában:
május 5. és június 2. a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: május 27, június 24 és július 29. - 12:30-kor.
►LUTON
: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: május 13., augusztus 12. és október 14. - 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: 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.
Szentmise időpontja: április 22-én Húsvét 4. Vasárnapján 2:30-kor.
(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.
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: MOHAI BENCE, TUROCZI SOPHIA MÁRIA, VAD VIKTÓRIA FRANCISKA
A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA: A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C.
Chaplaincynévre kérjük szépen kitölteni. A lelkész javára pedig: Rev. I. Ciceu – J. Csicsónévre, 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.
TÍZ ÉVES A LONDONI SZENT ISTVÁN HÁZUNK: 2008 - 2018
Püspöki mise és Sebestyén Márta-koncert a jubileum alkalmából
A jubileumi ünnepséget április 15-én tartottuk, ennek keretében Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be hálaadó szentmisét.
A Szent János evangélista-plébániatemplomban tartott szentmisén koncelebrált Paul McAleenen, a
westminsteri érsekség segédpüspöke – aki közvetítette Vincent Nichols angol bíboros áldását, valamint
Gerard Quinn esperes, a templom plébánosa.
Cserháti Ferenc püspök, aki tíz évvel ezelőtt jelen volt a ház átadásán és megáldásán. Az ünnepi szentmisén
mondott szentbeszédében emlékeztetett: a Szent István Ház mindig azt az egységet hirdeti, amely létrejön Isten
és magyar gyermekei között. Az egyesület és az angliai magyar római katolikus főlelkészség fővédőszentjei:
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és Szent István király – mint mennyei híd – összekötik Istennel az
anyaországtól távol élő magyar gyermekeit.
A szentmise után fogadást tartottak az angliai magyar diaszpóra tagjai számára. A megemlékezést és az
ünnepséget Sebestyén Márta és Andrejszki Judit közös koncertje zárta.
PÜNKÖSDI GONDOLATOK A HIVATÁSRÓL
„A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr
ugyanaz. És az erő megnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi,
ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik a bölcsesség
szavait kapja a Lélek által, a másik a tudományét ugyanattól a Lélektől. Más valaki a hitet kapja
ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy Lélek által, vagy csodatévő
hatalmat, prófétálást, a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való
beszéd értelmezését. Ezt mind egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” 1 Kor
12, 4-11
Az Egyházat a Szentlélek élteti. Krisztus Mennybemenetele után elküldetett a Szentlélek és adományaival
megújít mindenkit, aki nyitott az Ő kegyelmeinek befogadására. Keresztény életünk mindennapjaiban
segítségünkre siet a Lélek, Aki megígértetett és elnyertük Pünkösdkor saját életünk és az Egyház közösségének
éltetésére. Nemcsak a hétköznapokban éltet minket a Szentlélek, hanem életünk nagy döntéseihez is igénybe
vehetjük segítségét. Ha a kisebb ügyeinkben segít, mennyivel inkább életünk sarkalatos kérdéseiben
nyerhetünk Tőle megvilágosítást? Mind a keresztény hivatását kereső saját életében a Szentlélekkel való
együttműködése által gyümölcsöző az élete és nyer útbaigazítást, mind pedig a karizmákkal bőven megáldott
közösségi testvéreitől nyerhet eligazítást, ha kéri és jó tanácsaik útján vezetést nyerhet. A karizmák tehát mind
egyénileg mind a közösség javára fordítva áldást jelentenek a hivatás keresés és megtalálás útján.
A Szentlélek vezetése néha hosszabb folyamat, a Lélek lépésről lépésre vezet minket. Vannak olyan alkalmak,
amikor komolyabb megvilágosítást kapunk ezekre nagyon érdemes odafigyelni és építeni rájuk. Biztosak
lehetünk abban, hogy ha kérjük a Szentlelket, segíteni fog számunkra érthető formában és életünk e szinte
legfontosabb kérdésében nem hagy magunkra.
Ebben a tudatban kérjük a Szentlélek kiáradását ezen a pünkösdön és életünk minden napján, hogy
Istennel való közvetlen kapcsolatunk és a testvére segítsége révén rátaláljunk és megmaradjunk

hivatásunkban és élhessünk az ő szeretetében és erejében magunk és az egész Egyház megszentelésének
szolgálatában.
Ámen.

ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI
Május 6, vasárnap, 14.30: Kiállítás megnyitója
Csilléry Orsolya festőművész, grafikus és népmese illusztrátor, és Bácsné Balla Gyöngyi csipke- és
viseletkészítő kiállításának bemutatója. Mindkettőjük munkájának ihlető forrása a magyar népi kultúra
mindenkor aktuális üzenete. A kiállítás megtekinthető lesz a Szent István házban 2018. május 6-10-ig.
Május 7, hétfő, 10.00 – 17.00: Pünkösdi alkotónap és Csillagszemű Táncház a Mosoly Magyar Ovi-Suli
szervezésében. 
Sok szeretettel várunk minden magyar kultúra iránt érdeklődő, alkotni szerető és/vagy vágyó
érdeklődő felnőttet, 10 éven felüli gyermeket erre az egyszeri, különleges és színvonalas alkotónapra majd az
egész család apraja-nagyját azt követő Csillagszemű Táncházra.
10:00 - 12:15 Népmese illusztráció, festés / Könyvborító készítés, hímzés -két csoportban
12:15 - 13:00 Ebéd (a Szt. István ház büféje meleg ételt kínál)
13:00 - 15:15 Könyvborító készítés, hímzés, festés folytatása
15:30 - 17:00 Táncház Tímár Böske vezetésével
Jelentkezés és érdeklődés: mosoly.rendezveny@hotmail.com
Május 12-13, szombat-vasárnap: Kriston Andrea – Torna Tréningje a Stage in London szervezésében.
8.30 – 16.00 (szombat) - 8.30 – 18.00 (vasárnap)
Jelentkezés és bővebb információ: edit@stageinlondon.co.uk
Május 18, péntek, 19.30-21.00: Társ-as játék játszmák nélkül – Előadás
Jegyek ára: £19 
www.stageinlondon.com/jegyvasarlas
Május 19, szombat, 11.00-13.00: Gyermek Táncház
Május 26, szombat, 19.30: Kamrák – Bata Éva és Furák Péter zenés estje.
Bata Éva Junior Príma- díjas színésznő és Furák Péter zongoraművész Kamrák című estje először lesz látható!
Az esten Bata Éva a nővé válás folyamatát vizsgálja. Azokat a bennünk lévő kamrákat igyekszik nyitogatni,
amikben a kíváncsiság, felfedezés, vágyak, csalódások, kérdések, fiúk, férfiak, szerelmek vannak elrejtve.
Jegyek: £15 
https://hungart.london/jegy/kamrak/
Június 16, szombat, Hungarian Culture Day, 21.00-23.00 Táncház a Szent István Házban.
Jelentkezés és bővebb információ: info@hchs.org.uk
Június 22, péntek: Lackfi János előadói estje a Stage in London szervezésében.
Július 7, szombat, 19.30: Kitalált világ - Für Anikó zenés estje
Für Anikót, a Jászai Mari-díjas, érdemes művészt egy új oldaláról ismerheti meg a közönség, hiszen csodásan
énekel is. 2006-ban debütált a Nőstény álom című lemeze, melynek zenéjét Hrutka Róbert, az elgondolkodtató
dalszövegeket Bereményi Géza szerezte. A lemez és az azt követő koncertek zajos sikere után 2010-ben
következett a folytatás. Für Anikónak megjelent a Hrutka-Bereményi fémjelezte második albuma: a Kitalált
Világ. Ez egy személyes hangvételű andekdotákkal fűszerezett est Für Anikó két sikeres lemezének legszebb
dalaival, a zene, az irodalom és a színház találkozása . Bereményi Géza gondolatiságát, Hrutka Róbert egyedi
zenéjét, Für Anikó tehetsége, érzékenysége, kisugárzása teszi igazán varázslatossá. A Kitalált világ című zenés
est Londonban is látható, de csak egy koncert lesz július 7-én 20:00 órától a Szent István Házban.
"Ezek a dalok három percbe sűrített szerepek. Amit a színpadon három órán át játszik el az ember, az a lemezen
három perc. Az ember minden szerepében zsigerileg benne van, és ez a daloknál sincs másképp."
/Für Anikó/
Július 9, hétfő, 19.30: Budapest Ragtime Band jótékonysági koncertje.
A zenekar célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több tradícionális amerikai zenei műfaj
bemutatása, életben tartása. A ragtime a múlt század elején rendkívül népszerű és közkedvelt műfaj volt
Amerikában. Scott Joplin és a többi népszerű komponista eredetileg zongorára írták rag-jeiket. A régi
zongorakottákat porolta le a Budapest Ragtime Band, a ragtime-okat pedig 8-10 tagú együttesre hangszerelték
át. Ehhez adottak voltak a jól képzett muzsikusok és egy olyan hangszerpark, ami egészen kivételes

hangszerelési megoldásokra adott lehetőséget. Később a ragtime-ok mellé swing-melódiákat,
dixiland-slágereket és virtuóz hangszerszólókat vettek műsorukba.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem, keresse Korpos Attila
rendezvényszervezőt az alábbi elérhetőségeken:
Email: 
info@szentistvanhaz.orgvagy mobiltelefon: 07858399572
LELKI OLVASMÁNY
MEGEMLÉKEZÉS Dr. ISPÁNKI BÉLÁRÓL
(1916-1985)
ANGLIAI MAGYAR FŐLELKÉSZ
(1956 – 1985)
„Újpesten (jelenleg Budapest IV. ker.) Hungary, született 1916. október 30-án. Édesapja a magyar
államvasutak tisztviselője volt (Stations master), édesanyja a városalapító telepeseinek ivadéka. Kilencen voltak
testvérek, kik közül ő volt a legkisebb. Többi testvére kevés kivétellel diplomás emberek. Édesapját 6 éves
korában veszítette el.
Az elemi iskola elvégzése után először helybeli állami majd később az esztergomi bencés gimnáziumban
végezte el a tanulmányaimat. Tanulmányi előmenetelében mindenkor a legkitűnőbb volt. Papi hivatást érezve
belépett az esztergomi Papnevelő intézet kisszeminaristái közé. Mikor 1935-ben az érettségi vizsgát a
legnagyobb kitüntetéssel tette le, Serédi Jisztinián bíboros-érsek ösztöndíjjal Rómába küldte. Nyolc évet töltött
a római Collegium Germanico-hungaricum-ban. Ez idő alatt megszerezte a bölcseleti licenciátust, majd a
teológiai doktori címet. Doktori értekezése Szent Ágoston kegyelemtanáról az egyetem nagydíjara lett
felterjesztve. A római pápai Szt. Gergely egyetem teológiai szakát maxima cum laude végezte el.
1943-ban egyetemi tanulmányai elvégzése után Serédi Jusztinián bíboros érsek az esztergomi érseki irodába
rendelte be szolgálattételre, mint udvari papot. 1944-ben hercegprímási szertartó címet kapta s e beosztásban
1946 márciusáig maradt. Serédi bíboros utóda, Mindszenty József bíboros, aki 1945-től közvetlen felettese volt,
1946-ban megengedte, hogy visszatérjen Rómába és a filozófiai doktorátushoz szükséges negyedik évét a pápai
Szt. Gergely egyetemen lehallgassa. 1947-ben tért haza Magyarországra s ott a legrégibb egyetemi
Kollégiumban, a Budai Szt. Imre Kollegéiumban lett nevelő és tanár.
1948. november 26-án erről a helyről vitte el a kommunista titkos-rendőrség, hogy sok szenvedés után
1949. február 10-én Mindszenty bíboros perében a bíboroshoz hasonlóan életfogytiglani börtönbüntetést mérjen
rá a kommunista rendszer. A vád ellenem nyugattal való összeköttetésem volt, s az a tény, hogy a bíboros
kompromittálásához szükséges politikai dokumentációt elpusztíttatta.
Nyolc éven keresztül különböző magyarországi börtönökben szenvedett. Háromévi magánzárka után, mint
kőműves, kazánfűtő, bányász, betonszerelő stb. dolgozott kényszer munkahelyeken. A kommunisták az ismételt
amnesztiarendeleteket rá nem vonatkoztatták, mert nem volt hajlandó sem megbánást mutatni, sem kegyelmet
kérni vagy kiszolgálni a kommunista rendszert.
1956-ban a magyar szabadságharcosok szabadították ki a börtönből. Belekapcsolódott a szabadságharc
szervezésébe s az élelmiszer utánpótlás biztosítása céljából Ausztriába ment. Közben megjelentek nov. 3-án
az osztrák határ közelében az első felvonuló szovjet tankok s visszautazását lehetetlenné tették. Kénytelen volt
az emigrációt vállalni ahelyett, hogy a börtönbe visszatérjen.
Először Dániába vitte a fiatal magyar szabadságharcosok egy 1000 főnyi menekült csoportját, azoknak
részére magyar lelkészi állomást szervezett meg. Utána egyházi elöljárói hozzájárulásával Angliába jött,
ahol magyar menekültek lelkigondozását végezte Durhamban majd Londonban 1956 és 1985 között.
Ispánki Béla atya 1985. május 9-én tért vissza a Teremtőjéhez.
Részlet Dr. Ispánki Béla szentbeszédéből, amit Mariazell-ben 1976-ban mondott el,
Mindszenty József bíboros halálának első évfordulóján.
Kedves Testvérek!
Hirdesse ajkunk az Úr dicséretét, örvendjen szívünk megváltó Istenünknek.
Mert nagy dolgot cselekedett velünk az Úr, kinek hatalma mérhetetlen,
Legyen áldott, örökké áldott szent neve!
Irgalma sohase hagyja el a benne bizakodókat,

Ahogy hullámzik az emberi lét a tovatűnő századokban:
születnek gyermekek és hullanak ki ősök az idő rostáján.
Isten a hatalmaskodókat letaszítja trónjaikról, magához emeli az alázatos-szívűeket.
Az öntelteket nyomorukban hagyja, de isteni bőkezűséggel ontja kincseit azokra,
Kik éheznek és szomjuhoznak Őutána.
Gondjába veszi választottjait, ahogy ezt örök irgalmával megígérte
Ábrahámnak és utódainak.
Ő Úr mindenek felett, az övé minden hatalom, dicsőség, most és mindörökké.
(Borovi József - A Magyar Katolikusok Lelkigondozása Nagy-Britániában)

