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2018. SZENT IMRE HERCEG EMLÉKÉV                       No  .   129  /  2018. augusztus, szeptember és október  
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta, Véle folytatódjék István királysága.

Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta, Hozzád szállt imája.

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON   ►augusztus 5. – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►augusztus 15. – NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE: 11-kor rózsafüzér és szentmise.

                        ►augusztus 19. – ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►szeptember 2. – SZENT ISTVÁN ÜNNEPE: 13-kor szentmise a St. John the Evangelist   

                            templomban. (44. Boston park Road, Brentford – TW8 9JF)

                        ►szeptember 16. – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise. 

                        ►október 7. – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►október 21. – ÉVKÖZI 29. 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: 
                                                      augusztus 4., szeptember 1. és október 6. 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: augusztus 26., szeptember 30. és október 28. - 12:30-kor.  

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmise: augusztus 12, október 14. - 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék: 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: szeptember 16. – Évközi 24.Vasárnap 15 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, Car-
diff, Bradford, Glasgow, Edinburgh, Dublin városokban élnek és igénylik a magyar nyelvű lelkipásztor jelen-
létet: szentmisét, szentség kiszolgáltatást, kérem, előre jelezzék!
Egyházi ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel.

http://www.magyarkatolikusok.co.uk/
mailto:hungarian.chaplaincy@btinternet.com


SZENT ISTVÁN ÜNNEP LONDONBAN
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves magyar testvéreket a szeptember 2-án, vasárnap 13 órakor kezdődő 
hagyományos londoni SZENT ISTVÁN ÜNNEPI SZENTMISÉRE. 
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
2018-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

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) 
Akik e szentségekben szeretnének részesülni, hitben, reményben és szeretetben fejlődni és növekedni, keressék 
fel a Lelkészséget személyesen vagy online.

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.  néven. 
Azon testvéreinknek, akik a Lelkészséget anyagilag is támogatták, ismételten hálásan köszönjük szépen. 

KERESZTELÉSEK: MARÁTH CONNIE SUMMER, TÓTH DÁVID és ÁDÁM MIA ANGÉLA
Isten éltesse őket, imádkozzunk értük, a szülőkért és a keresztszülőkért.

HALOTTAINK: KISS IRÉN KATALIN (szül. Bp. 1920.10.23. – elhunyt: Surrey 2018.4.24.),
                              BARTÓK ANDRÁS (szül.: 1937. – elhunyt London 2018.5.21),
                DEMETER LEVENTE (szül. Csíkszereda: 1994.6.24. – elhunyt London 2018.7.7.)

Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
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BIBLIAI VETÉLKEDŐ A FIATALOK SZÁMÁRA
Október 20-án, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat egy bibliai vetélkedőre.
A vetélkedő központi témája: MÁRK EVANGÉLIUMA – Miért szárnyas oroszlán?
Kívánok jó felkészülést a témából!

LELKINAP A FIATALOK ÉS A CSALÁDOSOK SZÁMÁRA
November 17-én, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat, a családokat, hogy együtt 
elmélkedjünk, imádkozzunk, beszélgessünk a Házasságról. 
Részletes program a későbbiekben. 

                               ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI

Augusztus 4, szombat, 13.00 – 16.00: „Egy hónap alatt ANGOLUL!” – Czifra Éva 30 éve tanító diplomás 
nyelvtanár, 73 könyv írójának egyedi fejlesztésű tréningje! 
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi emailen lehet: info@angolvizsgaelsore.hu
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/264529434318204/  

Szeptember 8, szombat, 10.00 – 18.30: MATRIX DROPS - Nyílt Nap
A rendezvény fő célja, hogy megismertessen a résztvevőkkel több alternatív gyógymódot, fizikai környezet-
javító módszereket és nem utolsó sorban egy olyan életviteli protokollt amely az egészséges élet megőrzésére 
ad hatékony útmutatást. Érdeklődni lehet Székely Istvánnál: 07446 796193 

Szeptember 29, szombat, 18.00: SZÜRETI BÁL 
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 07858399572   
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz

November 3, szombat, 10.30 – 11.30: Szalóki Ági Trió koncertje gyerekeknek (A Stage in London 
szervezésében) Szalóki Ági családi koncertjein az elhangzó dalokat a Körforgás c. lemez dalaiból, a Cipity 
Lőrinc és Gingalló dalaiból, sőt, a Téli-nyári labodából válogatja. Szalóki Ági világzenei és jazz énekesnő a 
magyaron kívül 11 nyelven énekel. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban koncertezett, de 
számtalanszor énekelt francia, holland, spanyol, német, angol, ír, orosz világzenei és jazz fesztiválokon is. 
A Besh o droM-mal végigjárta a kanadai jazz fesztiválokat Vancouvertől Montreálig. 
Érdeklődni: http://www.stageinlondon.com/jegyvasarlas 

November 3, szombat, 19.00 – 21.30: „Azt meséld el, Pista!” – Örkény István író szavaiból összeállította 
Bereményi Géza és Mácsai Pál. Elmondja: Mácsai Pál színész. „Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra 
megjelenne, egy színházban, egy színészben, egy este, leülne, venne egy lélegzetet, mesélni kezdené – néha 
felállna – az életét, azután megint eltűnne? Ezen az estén az író a színész testét ölti magára.”
Belépő: £25   Jegyek kaphatók a Szent István Házban (07858399572 ) vagy online az alábbi oldalon: 
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz 

November 10, szombat, 18.00: DISZNÓTOROS BÁL 
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 07858399572   
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz

November 18, vasárnap, 11.30: Szegedi ’LIETO’ Énekkar fellépése
Egy 15 főből álló énekkar érkezik Szegedről, akik a szentmise keretében fognak énekelni, valamint mise és 
ebéd után egy nagyszerű koncertet adnak a Szent István Házban az érdeklődőknek amelyre mindenkit nagy 
szeretettel vár az énekkar vezetője, Kuzma Levente.     

Rendvezvényekkel kapcsolatban bővebb információért kérem keresse a szervezőt, Korpos Attilát az 
alábbi elérhetőségek egyikén: info  @szentistvanhaz.org      07858399572 
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                                                                  LELKI OLVASMÁNY
                                                               SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
                                       (Született április 25. és elhunyt Alexandriában 100 körül)
      Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és 
föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk 
róla a következőket: Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, elment Máriának, a Márknak 
nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak. Márk anyja özvegy lehetett, mert a 
férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére bocsátotta. 
      Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint ,,Márknak nevezett 
János'' (12,12.25), mint ,,János'' (13,5.13) vagy egyszerűen mint ,,Márk'' (15,39). 
      Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek segítségére sietett, s Pál 
és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk anyjának házában szálltak meg, mert Barnabás Márk 
nagybátyja volt, talán épp édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak Antiochiába, magukkal vitték 
Márkot, akit immár elég érettnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli munkában. Egy évvel 
később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. Befejezvén ciprusi küldetésüket, 
Pál vezetésével Asia tartománya felé vették útjukat és Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, 
hogy elindulnak a tartomány fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, Márk megriadt a nehézségektől és visszatért 
Jeruzsálembe. Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából 
Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek ugyanis azt tanították, hogy 
csak Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért mindenkit körül akartak metéltetni a keresztség előtt. 
Pál és Barnabás Jeruzsálemben a többi apostollal, Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a dolgot. Bizonyára 
ismét Márk anyjának házában szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a két 
apostol visszatért Antiochiába, ismét csatlakozott hozzájuk. Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és 
Barnabás magával akarta vinni Márkot is. Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két 
apostol között, melynek végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé, Barnabás Márkkal 
Ciprus felé indult. A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, 
mint ,,Péter tolmácsáról''. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter 
megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk ezt meg is 
tette (50-60 között), és Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot.
      Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő szemtanú 
elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János keresztségétől a mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért 
találhatunk apró részleteket Márknál és csak nála, amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl. hogy 
Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy Jézus a hajó végében egy párnán 
aludt (4,38). Ha ezt az evangéliumot a másik hárommal összehasonlítjuk, Máté logikusabb rendszert alkotott, 
Lukács pontosabb időrendet követ, János pedig mintha ki akarná egészíteni az előtte készült három művet. 
Máté ugyanis 40 körül, Márk 50-60 között, Lukács 62 körül, János pedig a század végén, 90-100 között írt.
      A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a város első 
püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98-117) szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 
828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk 
Velence védőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. századtól, április 25-én üli meg.
      Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent Márk 
evangélistáról: Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második 
eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. Márk 
Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az 
emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
     Istenünk, ki Szent Márkot arra választottad, hogy megírja Evangéliumodat, kérünk, segíts, hogy 
közbenjárására, híven járjunk Krisztus nyomában.  

                                                                                     (Forrás: Magyar Katolikus Egyház – A Szentek Élete)


