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No. 131/2019. február, március és április

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►február 3. – ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►február 17. – ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►március 3. – ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►március 17. – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►március 24. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
A szentmisét Szent Dunstan templomban fogjuk megtartani. A templom címe:
141 Gunnersbury Ave, London - W3 8LE.
►március 30. – SZOMBAT: NAGYBÖJTI LELKINAP - 10 órától.
►április 7. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA: 11:30-kor keresztút és szentmise.
►április 18. – NAGYCSÜTÖRTÖK: 18-kor szentmise az UTOLSÓ VACSORA emlékére.
►április 19. – NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
18-kor KERESZTÚT és CSONKAMISE.
►április 20. – NAGYSZOMBAT: 18-kor a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA.
►április 21. – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA: 11:30-kor szentmise.
►április 22. – HÚSVÉTHÉTFŐ: 11:30-kor szentmise az I. Emeleti kápolnában.
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:
február 9, március 9 és április 13. a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: február 24, március 31 és április 28. – 12:30-kor.
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: április 14, augusztus 11. és október 13. - 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: február 10, május 12, szeptember 8 és december 8. - 15 órakor.
►BRISTOL: St. Dunstan's Church - A templom címe: Bristol Rd, - KEYHSHAM - BS31 2BQ.
Szentmisék: február 10-én, 15 órakor. (Szende Tibor atya Tel: 0117 983 3930)

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁN SZENTMISE
Értesítem a kedves testvéreket, hogy a szentmise helyszíne a következő lesz:
Szent Dunstan katolikus templom és a címe: 141 Gunnersbury Avenue, London, W3 8LE.
A szentmise kezdési időpontja: 11:30-kor.
Akik autóval érkeznek, értesítem, hogy van parkolási lehetőség a templom mögött.
Akik metróval Piccadilly vagy District vonalon érkeznek: Acton Town állomásnál ki kell szállni,
az állomás főbejáratnál balra fordulni, elsétálni az első útkereszteződéséig, ahol rendőrlámpa található,
a North Circulár – négy sávos út másik oldalára átsétálni és megint balra kell fordulni és
a Gunnersbury park téglafal mentén 5-10 séta után, megtalálhatjuk a kis templomot.

HÁZSZENTELÉS
Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni az újévben, kérem, időben jelezzék.
Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
NAGYBÖJTI LELKINAP
Március 30. szombati napon 10 órától lelkinapot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk:
elcsendesedés, elmélkedések, gyónási lehetőség, szentmise.
A lelkinap témája: „Nemcsak kenyérrel él az ember.” – Jézus megkísértése: Lk 4, 1-13.
A lelkinap célja: lelkileg jobban felkészülni a húsvéti ünnepekre.
Vezeti: Dr. NYÚL VIKTOR atya – PÉCSI EGYHÁZMEGYE pasztorális helynöke.
„JÁRJUK EGYÜTT A KERESZTÚTAT”
A nagyböjti időben minden pénteken 18 órától elimádkozzuk elmélkedve Krisztus keresztútját és utána
megünnepeljük a Szentmise áldozatát.
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 SZENTSÉGÉRE
(JEGYESOKTATÁS) FELKÉSZÍTÉS
Kérem a kedves fiatalokat, akik szeretnének e szentségekben részesülni, hitben fejlődni és növekedni,
vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészséggel.
Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com

KERESZTELÉSEK: GALAMBSZÖGI ÁDÁM
KERESZTELÉS – ELSŐÁLDOZÓ - BÉRMÁLKOZÓ: STEIB FANNI
HALOTTAINK: +SZABÓ JULIANNA: Győr: 1934. április 9 – Crowley: 2018. december 21,
+DÓCZI IMRÉNÉ (ZOLÁN JUDIT): Bp.: 1939. július 20 – Luton: 2018. december 23.
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjon békességben.
KARÁCSONYI VÁSÁR
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2018. karácsonyi vásáron részt vettek és az anyagi
hozzájárulásukkal támogatták a lelkészséget. Külön hála a szervezők áldozatos munkájáért.
A lelkészség támogatására befolyt adomány £2.642 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. néven.
Azon testvéreinknek, akik a Lelkészséget anyagilag is támogatták, ismételten hálásan köszönjük szépen.

ARKME programjai – rendezvényei
Február 8, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Február 15, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Február 23, szombat, 18.00-tól: JELMEZES FARSANGI BÁL (előzetes jelentkezés szükséges!)
Február 24, vasárnap, 15.00-tól: OLVASÓKLUB (a könyvtárteremben)
Március 1, péntek: TAMÁS GÁBOR (előadói est)
Március 2, szombat: TAMÁS GÁBOR fellépése (előadói est)
Február 15, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Március 24, vasárnap, 15.00-tól: OLVASÓKLUB (a könyvtárteremben)
Március 29, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Április 6, szombat: NYELVKURZUS – Czifra Éva vezetésével
Április 12, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Április 22, húsvéthétfő, 19.00-től: BUDAPEST GOLD STARS koncert (Szakcsi Lakatos Béla, Jávori
Ferenc, Müller Péter Sziámi és Benkő László fellépése)
Április 24, szerda, 19.30: MÜLLER PÉTER SZIÁMI ÉS BARÁTAI koncertje
Április 26, péntek és 27, szombat: OPERETT EST (részletek hamarosan a honlapunkon)
Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot:
07858399572 vagy írjon erre az emailcímre:
info@szentistvanhaz.org

LELKI OLVASMÁNY
Rózsafüzér királynője (más néven Olvasós Boldogasszony) ünnepén a katolikus egyház a híveket
segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak és az Istenszülő
iránti tiszteletet kifejezve, Jézus életéről elmélkednek. A domonkos szerzetesek 1475-ben rózsafüzértársulatot alakítottak Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a
közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta.” Szent II. János Pál pápa
1571. október 7-én a lepantói tengeri ütközetben a keresztény seregek által alkotott Szent Liga
összecsapott az oszmán flottával. A csatát segítendő V. Piusz pápa elrendelte a rózsafüzér imádkozását,
melyet maga is kitartóan végzett. Az ütközet napján egy látomásban megtudta, hogy a keresztesek nyerik meg
a csatát. A diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádságnak, illetve Mária közbenjárásának
tulajdonította, ezért a pápa a Győzedelmes Nagyasszony tiszteletére ünnepet rendelt el erre a napra, melyet
először a következő évben, 1572-ben tartottak meg. 1573-ban XIII. Gergely pápa október első vasárnapjára
helyezte át az ünnepet Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel azon templomok és kápolnák számára, ahol
rózsafüzér oltár volt.
A lepantói csata 100. évfordulójára XI. Kelemen pápa 1671-ben egész Spanyolország számára
engedélyezte az ünnep megtartását, amit később XI. Kelemen a teljes egyházra kiterjesztett Savoyai
Jenő 1716. augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján kivívott péterváradi győzelme emlékére.
Az ezt követő napon, október 8-án szintén egy Mária-ünnep van. (Magyarok Nagyasszonya)
1887-ben XIII. Leó pápa megemelte az ünnep rangját, 1913-ban X. Piusz pápa visszahelyezte az ünnepet
az eredeti napjára, október 7-re. XXIII. János pápa 1960-ban az ünnepnek a Rózsafüzér királynője nevet adta.
Ma is látva Európa helyzetét, egész nyugodtan állíthatjuk, hogy a Rózsafüzér királynőjének a közbenjárására
igen is, szükségünk van. Tehát, imádkozzuk együtt a Rózsafüzér imáját!
A keresztút története (lat. via crucis, via dolorosa)
Eredetileg az a kb. 1,5 km-es útvonal melyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel
a Praetoriumtól (Gabbata) kiment a Golgotára. Ma olyan ájtatosság, aminek segítségével a keresztény hívek
Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek.
Története Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg.
A hagyomány szerint Jézus anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az úgynevezett
szent körutat: utolsó vacsora terme, Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír, Praetorium, Gecsemáné-kert,
Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye. A 14. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy
ugyanezt az útvonalat, vagy a Praetorium-Szentsír közti 14 emlékhelyet járták keresztútként.
A stációk száma változó volt:7, 12, 14.
Varallóban -Itália 1520 körül 43 stációig bővítették a keresztutat. A 14 stációs keresztút világméretű
elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárdhoz fűződik: 1731-ben és 1742-ben a búcsúk kongregációja az általa
meghatározott formát fogadta el. A ferences rend volt a legbuzgóbb terjesztője a keresztúti ájtatosságnak,
akik „szent circulus”-nak, azaz szent körjáratnak nevezték. Különösen a Porto Maurizio-i Szent Lénárd római
ferences tűnt ki a keresztúti ájtatosság terjesztésében és tulajdonképpen ő volt az, aki ezt az ájtatosságot
rendszeresítette. Ő maga 576 keresztutat állított fel. Itália „apostolának” is nevezték. Negyvenéves missziós
működése idején 326 népmissziót tartott Észak- és Közép-Itáliában. 1867-ben avatták szentté, 1923-ban pedig
a népmissziók védőszentje lett. Épp ezért a pápák a keresztutak felállításának jogát kizárólag a ferencesekre
ruházták, akik esetleg másokat is felruházhatnak e hatalommal. Megjegyzendő azonban, ahhoz hogy a
keresztút érvényes legyen, feltétlenül szükséges, hogy mind a 14 állomáson egy-egy fakereszt legyen. A
keresztút egyes jeleneteit ábrázoló képek nem szükségesek.
Állomásai (stációk) A keresztútnak az idők folyamán kiformálódott 14 állomása: Jézust halálra ítélik,
Jézus vállára veszi a keresztet, Jézus először esik el a kereszttel, Jézus anyjával találkozik a keresztúton,
Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet, Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát, Jézus másodszor
esik el a kereszttel, Jézus beszél a síró asszonyokhoz (vagy Jézus vigasztalja a síró asszonyokat), Jézus
harmadszor esik el a kereszttel, Jézust megfosztják ruhájától, Jézust a keresztre szegezik, Jézus meghal
a kereszten, Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe helyezik), Jézust eltemetik.
A keresztút járása, elmélkedése és imádkozása a nagyböjti időben, segít jobban megérteni a Jézus
szenvedéseit és az én szenvedéseim is értelmet nyernek a Megváltás nagy művében.
János atya

