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No. 132/2019. május, június és július

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►május 5. – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►május 19. – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►június 2.– VASÁRNAP – URUNK MENNYBEMENETELE: 11:30-kor szentmise.
►június 9. – PÜNKÖSDVASÁRNAPJA: 15 órakor szentmise.
►június 10. – PÜNKÖSDHÉTFŐ: 11:30-kor szentmise.
►június 16. – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►június 23. – ÚRNAPJA: 11:30-kor szentmise.
►július 7. – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
►július 21. – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.
(CSIGI PÉTER atya misézik.)
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:
május 11, június 8. és július 13. a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: május 26, június 23 – 12:30-kor. (A júliusi szentmise a nyári szabadság miatt elmarad.)
►LUTON
: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: október 13. - 14 órakor.
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: május 12, szeptember 8 és december 8. - 15 órakor.
►BRISTOL
: St. Dunstan's Church - A templom címe: Bristol Rd, - KEYHSHAM - BS31 2BQ.
A következő Szentmise szervezés alatt. Kérem, hívja Szende Tibor atyát Tel: 0117 983 3930.
►MANCHESTER: St. Augustine Church – A templom címe: Lower Ormond Street – M15 6BW
A következő Szentmise időpontja: június 9. – PÜNKÖSDVASÁRNAP: 15 órakor.
A szentmisét Tóth Árpád jezsuita atya fogja bemutatni, aki Magyarországról érkezik és
az útiköltségeit, a szállását a Magyar Püspöki Kar Diaszpórát Támogató Program támogatja.
Bővebb információért hívja: Dr. Rákóczy Györgyöt – tel.: 07736908638.
HÁZSZENTELÉS
Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni, kérem, időben jelezzék.

Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
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: NAGY ÁDÁM és ILYÉS SARAH JENNIFER.
FELNŐTT-KERESZTELÉS: VÉR ZSUZSANNA – elsőáldozás és bérmálás.
ELSŐÁLDOZÓ: NÉMETH ESZTER és URBÁN NOEL DÁNIEL.
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.néven. Azon testvéreinknek, akik a
Lelkészséget anyagilag is támogatták, ismételten hálásan köszönjük szépen.
SKÓCIAI ZARÁNDOKLAT AZ ÉDESANYÁKÉRT
„SKÓCIAI SZENT MARGIT A KERESZTÉNY ÉDESANYA”
Lelkészségünk 2019. szeptember 16 és 20. között zarándoklatot szervez Skóciai Szent Margit tiszteletére az
ő sírjához, az Edinburgh-tól kb. 15 mérföldnyire található Dunfermline-i Apátsághoz, amelyre szeretettel
hívunk minden kedves magyar érdeklődőt. A zarándoklat alatt a résztvevők többek között
megismerkedhetnek Skóciai Szent Margit életéve, de ugyanakkor lesz alkalom kissé betekinteni a skót kultúra
és hagyományok világába is. A zarándoklat részletes programját a közel jövőben fogjuk közzétenni
az ARKME – FŐLELKÉSZSÉGweblapján.
Jelentkezni lehet személyesen, telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Jelentkezési határideje: 2019. július 31.
EGY KIS MAGYAR–SKÓT TÖRTÉNELEM
Somos Zsuzsanna SKÓCIAI SZENT MARGIT, AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLÁNY
Budapestről Pécs felé haladó hatos számú főút két oldalán, Pécshez közel, a Keleti-Mecsekben van
Mecseknádasd, a középkorban Nádasd: a főút mindkét oldalán egy-egy középkori várrommal, az egyik
Schlossberg, a másik a magaslatokon álló Réka-vár. A főútról jól látszik az útszéli temetőben lévő Árpád-házi
korból származó templom is. A faluban lévő Szent György templomban van egy hatalmas méretű festmény,
amely Skóciai Szent Margitot ábrázolja. Ezt a festményt Skócia egyháza adományozta a templomnak.
A templomban van még egy Skóciai Szent Margitot ábrázoló alkotás, egy szobor, amely a Réka-vár köveiből
emelt talapzaton van. A magyar levéltári források, Árpád-házi oklevelek szűkszavúak, csak egy
birtokadományozó oklevélben maradt fenn utalás arról, hogy az adományozott birtokhatáros a nádasdi britek
(terra britannorum) földjével. E csodálatos természeti szépségekben, adottságokban gazdag táj már a római
időkben is fontos szerepet játszott, itt volt az Eszékről Budára vezető hadiút. Egyes források szerint Szent
István fiának, Imre hercegnek élete is itt szakadt meg egy vadászaton. De hogyan vált e terület a britek
földjévé? A történet messzire nyúlik térben és időben is: 1016-ban a britek királya Vasbordájú Edmund
néhány hónapos uralkodás után a dánokkal vívott harcokban meghalt. Az angol trónt a dán Nagy Kanut (Cnut)
foglalta el, akit fiai követtek a trónon. Vasbordájú Edmund két apró fiúgyermeket (lehetséges, hogy ikreket)
hagyott maga után, Edward és Edmund hercegeket, akiket svéd származású anyjuk miatt a svéd udvarba
menekítettek. A gyermekek nem kaptak sem itt, sem Kijevben, sem Lengyelországban menedéket, végül
Szent István magyar király fogadta be őket esztergomi udvarába, aki hamarosan kijelölte a hercegek számára

tartózkodási helyül a nádasdi birtokot, nevelőjük valószínűleg Szent Gellért volt. Edmund még gyermekként
meghalt, Edward Szent István védelme alatt nőtt fel: feleségül vette unokáját Ágotát. Lakóhelyük minden
bizonnyal a Réka-vár lehetett. A házaspárnak három gyermeke született: Margit, Krisztina és Edgár.
A gyermekeket a bencések oktatták, elveiknek megfelelően imádságra és munkára („laborare est orare”)
1057-ig, amikor meghívást kaptak Angliába. Ugyanis a politikai helyzet megváltozott: az oligarchák kiűzték
a dánokat, és Vasbordájú Edmund féltestvére, Hitvalló Edward lett a király. Hitvalló Edward normann
származású anyja révén szigorú bencés szabályok szerinti nevelést kapott, ennek megfelelően is élt, a királyi
udvar inkább egy kolostorhoz hasonlított, mint királyi udvartartásra. Gyermektelen lévén, meghívta a trónra
a jogos örököst, a Magyarországon élő és ott felnevelkedett Edward herceget és családját. Sajnos,
a partraszállás után a családfő máig tisztázatlan körülmények között meghalt, nem is találkozott
nagybátyjával. Edward családja az angol királyi udvarban nyert menedéket. Ugyanezen időben az angol
udvarban tartózkodott a skót trón jogos örököse, Malcolm, akinek apját, Duncan királyt a Shakespeare
drámából oly jól ismert Macbeth (Skócia királya 1040-1057) ölte meg. Malcolm herceg a Magyarországról
érkezett családtagokkal nagyon jó viszonyt alakított ki, 1054-ben sereget gyűjtött, visszafoglalta örökségét, a
döntő ütközetben Macbeth is elesett. 1066-ban meghalt Hitvalló Edward, a trónviszályban az oligarchák egy
része nem tekintette trónörökösnek a Magyarországról érkezett herceget, Edgárt, mert apja nem volt koronás
király és nem született angol földön. Edgár, valószínűleg életét féltve – apja esetéből okulva – le is mondott
trónigényéről. Ekkor választották meg egyöntetűleg az oligarchák királlyá Haroldot, Godwine earljének fiát
III. Harold néven. Harold két évvel azelőtt hajótörést szenvedett, és életét a normann herceg, Vilmos
(a későbbi Hódító Vilmos) mentette meg: cserébe Harold felajánlotta Vilmosnak az angol trónt. 1066-ban
Vilmos értesülve a királyválasztásról, haragra gerjedt, és pápai áldással seregeket gyűjtött az angol trónért:
ez volt a híres hastings-i csata, amely 1000 évre eldöntötte az angol trón sorsát. A hastings-i csata 1066
augusztus végén Vilmos készen állt a harcra. Az első ütközetben győztek az angolok, majd visszavonultak
mélyen angol területre. Vilmos azonban ezt nem hagyta annyiban, újabb seregeket gyűjtött, méghozzá egy, az
angolok/szászok számára ismeretlen „harci gépet”, a lovakat akarta bevetni a csatába, amelyeket harapásra és
gázolásra képeztek ki (az angol sereg csak gyalogságból állt). Napokig vesztegelt Vilmos a seregeivel a
normann partokon megfelelő széljárásra várva, amíg ez bekövetkezett, és villámgyorsan ismét Hastings-nél
termett. Az angol királyi sereg ekkor már 400 km-re volt, a hírre azonban megindult Dél felé. A végső
ütközetben a gyalogságból álló angol sereg egy magaslaton állt pajzsfalat képezve, ami javította esélyeiket.
Harold, a király az első sorban, a pajzsfalban harcolt: egy nyíl fúródott a szemébe, holttestét sosem találták
meg. A király halálhírére felbomlott az angol sereg. Vilmos jó stratégának bizonyult, a pajzsfal
megbontásával, harci gépeivel, a lovakkal győzött, bevonult Londonba és királlyá koronáztatta magát. Így alig
10000 normann, akik a nyelvet sem beszélték, uralkodott több százezer angol felett. (folytatjuk….)

ARKME programjai – rendezvényei
Május 3, péntek, 19.30-tól: FILMKLUB
Május 11, szombat, 10.00-16.00: József Attila Vers- és Prózamondó Verseny
Május 12, vasárnap, 15.00: OLVASÓKLUB / IRODALMI KÖR (a könyvtárteremben)
Május 17, péntek, 19.30: FILMKLUB (Befogad és kitaszít a világ– dok.film)
Május 18, szombat, 10.00 – 13.00: GYEREK-TÁNCHÁZ ÉS FOGLALKOZÁS
Május 31, péntek, 19.30: FILMKLUB (Éjjelek és nappalok)
Június 2, vasárnap, 14.00: Rákóczy-tárlat kiállítás megnyitója
Június 9, vasárnap, 11.00 – 12.30: „Hogyan nevelj pozitívan?” - Vida Ágnes babapszichológus előadása
Június 9, vasárnap, 15.00: OLVASÓKLUB / IRODALMI KÖR (a könyvtárteremben)
Június 14, péntek, 19.30: FILMKLUB (A belső tenger)
Június 22, szombat, 10.00 – 13.00: GYEREK-TÁNCHÁZ ÉS FOGLALKOZÁS
Június 23, vasárnap, 17.00: Befogad és kitaszít a világ(Villon-est Mácsai Pállal és Huzella Péterrel) Jegyek
kaphatók a Szt István Házban vagy itt: https://www.ticketsource.co.uk/date/627557
Június 28, péntek, 19.30: FILMKLUB (Brazilok)
Július 12, péntek, 19.30: FILMKLUB (Cinema Paradiso)
Július 13, szombat, 10.00 – 13.00: GYEREK-TÁNCHÁZ ÉS FOGLALKOZÁS

Július 14, vasárnap, 15.00: OLVASÓKLUB / IRODALMI KÖR (a könyvtárteremben)
Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot:
07858399572 vagy írjon erre az emailcímre:
info@szentistvanhaz.org
LELKI OLVASMÁNY
PÜNKÖSDI GONDOLATOK
A SZENTLÉLEK CSODÁJA
Robert Bresson, a híres francia író és filmrendező filmjét még az ötvenes évek elején mutatták be
Istennek szüksége van az emberekrecímmel. Egy breton halászfaluról szól a történet, amelynek lakóit a
püspök kiközösítette megátalkodott, bűnöző életmódjuk miatt. Az volt ugyanis a szokásuk, hogy éjjel máglyát
raktak a tengerparton, hogy azzal oda csalogassák az irányt vesztett hajókat. Azonban a kikötő helyett
sziklazátonyok várták a hiszékeny hajósokat. A falu népe aztán a tenger lecsillapodása után a rakományt a
partra mentette. Mi tagadás, ez a kalózkodás könnyű zsákmányt ígért. Küzdelem és kockázat sem volt, hiszen
ilyenkor a hajó személyzete mind belefulladt a tengerbe. Mindezek ellenére a lelkiismeret égett a lakosok
szívében. Kétségbeesve kérésükre végül a püspök feloldotta őket a kiközösítés átka alól, és küldött hozzájuk
egy papot, hogy legalább életük végével kaphassanak feloldozást bűneik alól. A film utolsó jelenete az volt,
hogy a falu népe több tucatnyi vitorláscsónakon egy szerencsétlen gyilkost kísért vesztőhelyéről utolsó útjára, a
tenger mélyébe. Vakító, fehér vitorlájuk emlékeztetett a mindmegannyi bűnös, de végül megtisztult emberi
lélekre, amely a hánykódó hullámokon át juthat csak Isten révébe, végső nyugalomra.
Ez a film kísértetiesen hasonlít világunkra, korunkra. Hamis emberek, hamis eszmei tűzként lobognak,
nekünk csodát kínálva, és mi olykor-olykor, vagy nagyon sokszor megközelítjük, sőt le is heveredünk eme
tüzek mellett, élvezve azok hamisan áradó melegségét. Tűzként lobog előttünk a televízió, internet és benne a
való világ, tűzként lobog előttünk felebarátunk szenvedése, mások bántása, és mi ezektől a tüzektől várjuk a
csodát, ezektől várjuk a boldogságot és lelkünk nyugalmát. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt első
levelében, felhívja a korintusiak figyelmét, hogy „Sokfélék a csodajelek is: „Ezért értésetekre adom, hogy aki
Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus
az Úr”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent
véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan
egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan
egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok.
Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1KOR 12,3b – 7. 12 – 13)
Ez való igaz, hogy sokfélék a csodajelek, csak fel kell fedeznünk, hogy melyek az igazi csodák, melyek
azok a csodák, amelyek Istentől erednek, melyet a Szentlélek pünkösdi tüze világit meg. Sajnos a XXI. századi
emberek nagy része lelki sötétségben él, mely sötétségbe beengedi a bűnök hamar elalvó lángnyelveit, majd
keresnek újabb bűnöket, hogy hamar beállt sötétséget egy ideig újra világítsák. Sajnos ez így megy hosszú,
hosszú ideig, legrosszabb esetben a halálig. Pedig a Szentlélek sokszor figyelmeztet minket a megtérésre, csak
mi nem vesszük észre, vagy ha észre vesszük, halogatjuk. Ahhoz, hogy igazi fény legyen szívünkben és a
lelkünkben, ahhoz, hogy minket is a Szentlélek tüze töltsön el, hogy az világítson bennünk, hogy halmozzon el
ajándékaival, gyökeres változást kell eszközölnünk életünkben. Talán épp úgy, ahogy a filmbeli halászfalu
lakói tették. Ez egy három lépcsős út, melyet ha, nagy erőfeszítések árán is, megteszünk, bennünk is a
Szentlélek tüze fog égni és elhalmoz minket ajándékaival. Mint mindig, itt is az első lépés a legnehezebb,
amikor rászánom magam arra, hogy gyökeresen változtatok életem, életvitelemen. Amikor elhatározom azt,
hogy nemcsak a bűnök lángját, hanem azok parazsát is kiirtom a szívem és lelkem legmélyebb, és legrejtettebb
zugaiból is. Ha már túl vagyok az első lépésen, akkor jöhet a második lépés, amikor meggyónom bűneimet,
amikor kitisztítom lelkemet a benne égett bűnök fekete, kormos salakjától. Harmadik lépésben pedig kérnem
kell az Urat, hogy adjon halló szívet a Lélek sugallataira, és kérnem kell a Szentlelket, hogy halmozzon el
ajándékaival, hogy megtisztul lelkemnek az ő pünkösdi tüze égjen bennem földi életem végéig, hogy így tudjak
készülni a földi, emberi élet után a boldog örök életre.

Kívánom kedves Testvéreim, hogy Pünkösd szép ünnepén a Szentlélek vezessen bennünket az igazi
bűnbánatra, és kérjük Rónay György egy versének szép szakaszával, hogy: „Gyermek kedvvel ámulj
a fényeken. Rózsa legyen tövisek között életem, Piros rózsa, virágozzék ékesen, Rózsakertek öntözője,
légy velem!” (Himnusz a Boldogságos Szűzhöz)
János atya
(Forrás: Újszív.hu)

