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No. 130/2018. november, december és 2019. január

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►november 4. – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►november 18.– ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►december 2. – ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
► december 8. – SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
16:30-kor rózsafüzér és szentmise.
►december 16. – ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►december 23. – ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►december 24. – KARÁCSONY VIGILIÁJA: 18 órakor szentmise és agapé.
►december 25. – KARÁCSONY ÜNNEPE: 11:30-kor szentmise.
►december 26. – SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE: 11:30-kor szentmise.
►december 31. – 18 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE (kápolna).
►2019, január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA és ÚJÉV főünnepe: 11:30-kor szentmise.
►január 6. – URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT: 11:30-kor szentmise.
►január 20. – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
Minden vasárnap és hétköznap a szentmisék előtt és után van lehetőség elvégezni a szentgyónást!
RÓZSAFÜZÉR és SZENTMISE: minden hónap második szombatján, délután 16:30 órakor a kápolnában:
november 10, december 8 és 2019, január 12. a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: november 25-én, december 30-án és 2019, január 27-én, 12:30-kor.
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmisék: 2019, január 13-án, április 14-én, augusztus 11-én és október 13-án 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmise: 2019, február 10-én, május 12-én, szeptember 8-án és december 8-án 15 órakor.
►BRISTOL: Az új helyszín – St. Dunstan’s Church - Bristol RoaD – KEYNSHAM – BS31 2BQ
Szentmise: november 25-án 15-kor. (Kérjük a kedves híveket, hogy időben érkezzenek meg a misére!)
AZ IDEI TEMETŐLÁTOGATÁS A HALOTTAK NAPJÁN ELMARAD
A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára, teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel
temetőt látogat, és legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon nyerhető), egy Miatyánkot
és egy Hiszekegyet.

LELKINAP A FIATALOK ÉS A CSALÁDOSOK SZÁMÁRA
November 17-én, szombaton, 10 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat, a családosokat, hogy együtt
elmélkedjünk, imádkozzunk és beszélgessünk a Házasság Szentségéről.
A lelkinap főtémája: Család, a Szeretet Tűzhelye.
Újabb világméretű szentségimádásra hívnak Krisztus Király főünnepének előestéjén.
Egyórás szentségimádásra hívnak Krisztus Király főünnepének előestéjén,
november 24-én, szombaton a 2020-as budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK: 2018. NOVEMBER 24,
SZOMBAT - SZENT ISTVÁN HÁZ – SZENT ERZSÉBET KÁPOLNA
CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁS 16 – 17 ÓRA KÖZÖTT.
KARÁCSONYI VÁSÁR A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁRA
December 1-én, szombaton déli 12 órától du. 5 óráig a SZENT ISTVÁN HÁZBAN. Ebéd déltől: £6. és
kolbász-kenyérrel £3 vásárolható. Hagyományosan Mikulás is meglátogatja a gyermekeket. Kérjük a kedves
szülőket, hogy jelentkezzenek az alábbi címen: http://szentistvanhaz.org/mikulas/ A csomagok ára £5.
A Mikulás 11.30-kor és 14.30-kor is ellátogat. Tombola du. 4 órakor lesz. Jelentkezési határidő „Mikulásra”
november 25. A vásáron szaloncukor, diós és mákos beigli is kapható. Tisztelettel kérem minden magyar testvért,
hogy lehetőségeik szerint támogassák a vásár sikerét sütemények, kisorsolható tárgyak, édességek, italok stb.
adományozásával. A süteményeket kérjük pénteken, ill. szombaton időben eljuttatni a Házba.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget erre a hagyományos ünnepi alkalomra!
ADVENTI LELKINAP: december 15-én de. 11:00 órától. A lelki nap célja, hogy közösen imádkozzunk és
készüljünk Karácsony ünnepére. Eucharisztia szentségét, mint a szeretet forrását fedezzük fel életünkben, és a
lelkiekben megtisztulva, a szentgyónás szentsége által várjuk a Messiás megérkezését.
Lelkinap vezetője: SAJGÓ SZABOLCS SJ. – jezsuita szerzetes.
SZENTESTE - KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére majd utána
szeretet vendégségre (AGAPÉ) várjuk a kedves testvéreket! Pogácsát, süteményeket szeretettel fogadunk!
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET: 2019, január 27-én - 17 órakor.
Helyszín: SZENT ISTVÁN HÁZ – Mindszenty terem.
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: 10.30-12 óra között és mindenkit sok szeretettel várunk!
KERESZTELÉSEK: STORCH NÓRA, MOTOZ YASSMINELLA BARBARA és ERDEI TIA SZOFIA.
Isten éltesse őket, imádkozzunk értük, a szülőkért és a keresztszülőkért.
HALOTTAINK: + HŐKE ANKA: Tárnok: 1924. október 25 – Reading: 2018. október 13.

+SELMECZI ISTVÁN (sz: Budapest 1930. szeptember 11.; mh: Budapest 2017. december 10. nyughelye:
Kelenföldi Szt. Gellért templom urnatemető. Budapesten született, nagycsaládban, nyolcadik gyerekként
(kilencen voltak testvérek, 6 fiú és 3 lány). A hat fiútestvér közül négyen lettek tanárok, István is. Középiskolai
tanulmányait a budapesti Szent István gimnáziumban folytatta. Budapesten egyetemi hallgató volt 1956-ban és
mint sok diáktársa, ő is részt vett a szovjet megszállás elleni tüntetésekben. 1956-óta élt Nagy-Britanniában,
ahova az 56-os forradalom idején, mint menekült érkezett. 1956 novemberében kalandos úton jutott át
Ausztriába, ahonnan decemberben, repülővel szállították őt és menekült társait Angliába. Először Oxfordba
került, ahol az egyetemen angol nyelvet tanult. A nyelvtanulás után a biológia (zoológia) és kémia szak
választása után Bristolban járt egyetemre és szerezte meg tanári diplomáját. Tanári pályafutása jelentős
állomásai közé tartoztak Cholchesteri évei, majd a 70-es évek elején végleg kelet-Londonban, Leytonstone-ban
telepedett le. A ‘Rokeby School’- ban House Master pozíciót ért el. Az 1960-as évektől folyamatosan az
Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete tevékeny tagja volt.
1988-ban az ARKME elnöki tisztét töltötte be. Ötven éven keresztül ő volt minden évben a Mikulás,
kezdetben a Mindszenty Házban, később a Szent István Házban.
Angliai pályafutása alatt, mint biológia-kémia szakos középiskolai tanár tanított 1980-ig; Ezután a keletLondoni Leyton/Leytonstone kerületben működő Vöröskeresztes szervezetet vezette 1983 és 2012 között. A
londoni Moorfields Szemkórház kormányzói testületének tagja 4 éven keresztül, 2016-ig.
István szenvedélyes utazó volt. Amit viszont még az utazásnál is szenvedélyesebben művelt, az az emberi
kapcsolatainak bővítése és ápolása volt. Minden kommunikációs csatornán tartotta a kapcsolatot számtalan
ismerősével, barátjával, rokonaival. 70 éves korában megtanulta a számítógépet is használni és email-ben,
Skype-on tartotta a kapcsolatot velük. Egész életét az arra rászoruló emberek önzetlen segítésének szentelte.
Példamutatóan szerény, mértékletes életet élt. Amije volt, megosztotta azokkal, akiknek szüksége volt rá.
Életvidám, energetikus embernek ismerte és szerette mindenki. Hatalmas szíve volt és mindenki belefért.
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!

ARKME programjai – rendezvényei
November 3, szombat, 10:30-tól: Szalóki Ági trió családi koncertje
November 3, szombat, 19:00-től: „Azt meséld el, Pista!” – Mácsai Pál (teltházas) előadása Örkény életéről
November 4, vasárnap, 14:00-től: Antal Ottó előadása a Magyarországi cigány pasztorációról
November 10, szombat, 18:00-tól éjfélig: Disznótoros Bál (előzetes bejelentkezés szükséges!)
November 14, szerda, 11.00-től: Csalamádé készítés (Önkéntesek segítségére lenne szükség!)
November 16, péntek, 19:30-tól: Filmklub „Liza, a rókatündér”
November 18, vasárnap, 14:00-től: LIETO Énekegyüttes (kórus) fellépése/műsora
November 23, péntek, 19:30-tól: Filmklub „Aferim”
November 25, vasárnap, 15:00-tól: Irodalmi Est a könyvtárteremben
December 1, szombat, 11.30-17.00: Karácsonyi Vásár és Mikulás-járás
December 7, péntek, 19:30-tól: Filmklub
December 8, szombat: Gyerek Táncház (Herman Pankával)
December 9, vasárnap, 15:00-tól: Irodalmi Est a könyvtárteremben
December 15, szombat, 18.00: Filmvetítés „Ignác” – Loyolai Szent Ignácról készült játékfilm vetítése.
December 31, hétfő, 19.30 – Jan.1, 02:00: Szilveszteri Batyus Bál (előzetes jelentkezés szükséges!)
Január 20, vasárnap, 14:00-től: Nemzetpolitikai Kutatóintézet (Bp) diaszpórával kapcsolatos előadásai és
könyvadomány ünnepélyes átadása.
Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az emailcímre:
info@szentistvanhaz.org

LELKI OLVASMÁNY
Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 12-34)

Krisztus feltámadása a hívők reményének alapja
Testvéreim! Ha azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek,
hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel,
nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is
bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a
halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel.
Ha pedig Krisztus sem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is
elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden
embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel
egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki
meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő
eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az
Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell
ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen
„mindent lába alá vetett”. Amikor arról van szó, hogy „minden alá van neki vetve”, természetesen kivétel az,
aki mindent alávetett neki. S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki
mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.
Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem
támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért tesszük ki mi is magunkat szüntelenül veszélynek?
Mindennap készen vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunkban, Krisztus Jézusban.
Mit használ nekem, hogy Efezusban – emberi módon szólva – vadállatokkal küzdöttem? Ha a halottak nem
támadnak fel, akkor „együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk”. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni!
A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek. Némelyek ugyanis nem
ismerik az Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat.
Szent Ambrus püspök könyvéből - Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!
Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mondja Pál is: Számomra
az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicsoda Krisztus, ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért
haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! Akarjunk mindennap így meghalni, és tényleg haljunk is meg így,
hogy lelkünk a halál által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és a halál képét öltse magára oly magasságokba
emelkedve, ahová már nem érhetnek fel a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket beszennyezni. A
test törvénye ugyanis a lélek törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a lelket. De mi erre az orvosság? Ki vált
meg e halálra szánt testtől? Az Isten kegyelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által. (Róm 7, 24).
Van tehát orvosunk, használjuk is az orvosságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyelme, és a mi testünk ez a
halálra szánt test. Tehát szakadjunk el a testtől, de ne szakadjunk el Krisztustól. Bár testben élünk, mégse
kövessük a test kívánságait, ne mondjunk le a természet jogairól, de becsüljük többre a kegyelmi adományokat.
Mi többre van még szükség? Egynek a halála megváltotta az egész világot. Krisztus nem halhatott volna
meg, ha ő nem akarja. Ám ő nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban
megmenteni, mint éppen halálával, így tehát az ő halála mindenki élete lett. Halála jegyét hordozzuk
magunkon, halálát hirdetjük imádságunkban, azt magasztaljuk áldozatbemutatásunkban. Az ő halála győzelem,
az ő halála szentség, az ő halála minden évben a világ főünnepe.
Mit mondjunk még a halálról, amikor isteni példa mutatja nekünk, hogy csak a halál szerezte meg a
halhatatlanságot, és csak a halál váltott meg minket a haláltól? Nem kell tehát gyászolnunk azt a halált, amely
mindnyájunk üdvösségét hozta. Nem kell menekülnünk attól a haláltól, amelyet Isten Fia sem tartott magához
méltatlannak, és nem is került el. A halál nem tartozott hozzá természetünkhöz, hanem a természet ellen van.
Isten nem rendelte el kezdettől fogva a halált, hanem gyógyszerül adta. Az embert kötelességszegése miatt
sújtotta a mindennapi fáradságos munka büntetése, és a kibírhatatlan fájdalom kezdte szerencsétlenné tenni
életét. Úgy kellett véget vetnie e bajoknak, hogy a halál állítsa helyre, amit az élet elveszített. Ha a kegyelem
nem segítene, a halhatatlanság inkább teher lenne, mint előny.
Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk. Igazságosak és igazak útjaid, nemzetek
Királya! Ki ne félne-tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden
nemzet, és színed elé borul (Jel 15, 3-4), (Részlet a Halottak napi zsolozsmából).

