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No. 133/2019. augusztus, szeptember és október

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►augusztus 15.– NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE - FŐÜNNEP: 11 órakor rózsafüzér és szentmise.
►augusztus 18. – Évközi 20. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.
►szeptember 1. – Évközi 22. Vasárnap – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
13 órakor szentmise a St. John the Evangelist templomban.
(44. Boston park Road, Brentford – TW8 9JF)
►szeptember 15. – Évközi 24. Vasárnap: 11:30-kor szentmise. Utána ARKME-Közgyűlés.
►szeptember 22. – Évközi 25. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.
►október 6. – Évközi 27. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►október 20. – 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 második szombatján, délután 16:30 órakor a kápolnában:
szeptember 14 és október 12 a következő időpontok.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: augusztus 25, szeptember 29 és október 27.
►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: szeptember 8 és december 8. - 15 órakor.
►BRISTOL
:
Szende Tibor atyának megköszönve az eddigi segítségét és a nyugdíjba vonulása végett
a bristoli szentmise szünetel.
►MANCHESTER: St. Augustine Church – A templom címe: Lower Ormond Street – M15 6BW
A következő Szentmise időpontja: szeptember 15.
https://www.facebook.com/manchesterimagyarkozosseg
Bővebb információért hívja: Dr. Rákóczy Györgyöt – tel.: 07736908638.

 ZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE LONDONBAN
S
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves magyar testvéreket a szeptember 1-én vasárnap
13 órakor kezdődő hagyományos londoni SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPI SZENTMISÉRE.
Főcelebráns és ünnepi szónak: Dr. CSERHÁTI FERENC – a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori
ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök.
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 lesz a buszmegálló, felszállni az E2 buszra
és kiszáll 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
£10 az ARKME tagoknak (akik 2019-re befizették a tagságit)és £15 akik még nem jelezték belépési
szándékukat az Egyesület tagjai közé. Ebédre való jelentkezését várjuk augusztus 26-ig.
Mobiltelefon: 07858399572 Email: info@szentistvanhaz.org
„SKÓCIAI SZENT MARGIT A KERESZTÉNY ÉDESANYA”
Főlelkészségünk 2020-ban 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 – FŐLELKÉSZSÉG weblapján.
Jelentkezni lehet személyesen, telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
LELKINAP A FIATALOK ÉS A CSALÁDOSOK SZÁMÁRA
Október 26-Án, szombaton 11 órától sok szeretettel várjuk a kedves fiatalokat, akik a HÁZASSÁG
SZENTSÉGÉRE készülnek és a családokat, hogy együtt elmélkedjünk, imádkozzunk, beszélgessünk és
ünnepeljünk, megköszönve a jó Istennek a Házasság-Család ajándékát. Mindenkit sok szeretettel várunk!
A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA: A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy
névre szíveskedjenek kitölteni, a lelkész javára pedig a csekket: 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.
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)
Telefon: 020-8566 0271/ mobil: 07904864431, e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
KERESZTELÉSEK: JAYAN LUKE MIHÁLY és ORBÁN SOPHIA ISABELLA
Szeretettel köszöntjük a közösségünkbe és imádkozzunk értük és a szülőkért.
ELSŐÁLDOZÓ: GEMZSI CSABA
HALOTTAINK: + LÉKAI MÁRIA IDA: Szombathely:1932.05.03 – Wembley: 2019.03.15
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvérünknek és az örök világosság fényeskedjék neki!
Nyugodjon békességben!
52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS
Budapest, 2020. szeptember 13-20. Jelmondata: „Minden forrásom belőled fakad.”(Zsolt 87,7)
Történeti háttér (forrás NEK 2020)
A XIX. század közepe táján megfigyelhető az európai országokban, és főként Franciaországban, hogy
rendkívüli fejlődésnek indulnak az Eucharisztia tiszteletének előmozdítását célzó kezdeményezések.
Az eucharisztikus lelkiség e megújulása, társadalmi változások ellenhatásaként a középpontba
a szentségimádást és a Jézus Krisztussal, az Oltáriszentségben elrejtőző Istennel való kiengesztelődést helyezte,
akit „meggyaláztak a gőgösök és figyelmen kívül hagytak a közhatalom birtokosai, akik a társadalom
elvilágiasítását tűzték zászlajukra." Ebben a történelmi kontextusban születik meg nem sokkal 1870 után az
eucharisztikus kongresszusok műve. Ennek létrejöttében a kulcsszerep egy világi hívő asszony, Émilie-Marie
Tamisier (1834-1910) kitartásáé, aki Szent Pier Giuliano Eymard (1811-1868) és Antoine Chevrier
(1826-1879) tanítványa volt és akit Gaston de Ségur püspök (1820-1880) is támogatott, aki Franciaországban
az eucharisztikus lelkiség apostola, a szigorú katolicizmus kiemelkedő képviselője volt. ….folytatjuk.
Kongresszus imája
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és
az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és
Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és
örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus

ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.
ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI
Szeptember 15, vasárnap, 14.00 – ARKME Éves Közgyűlés. Minden ARKME-tagot várunk!
Szeptember 28, szombat, 18.00: SZÜRETI BÁL
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet:
07858399572 
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
Október 6, vasárnap: Sík Sándor Emlékünnep(részletek hamarosan a honlapon és facebook oldalunkon)
Október 20, vasárnap, 14:00 – Huzella Péter (Kaláka)’56-os zenés emlékműsora
November 23, szombat, 18.00: DISZNÓTOROS BÁL
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: tel.: 07858399572 vagy
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
Bővebb információért kérem, hívja az alábbi számot: 07858399572
vagy írjon erre az e-mail címre: info@szentistvanhaz.org

LELKI OLVASMÁNY
Skóciai Szent Margit élete (1046 Mecseknádasd -1093 Edinburh)
1057-ben, amikor Magyarországról megérkezett a család Angliába, Margit 12 éves volt: sudár, szép,
magas, nagyon művelt és ügyes a kézmunkában (arannyal készült hímzéseit templomban használták, mint
„Opus Anglicum”), több nyelven beszélt, írt/olvasott latinul, csakúgy, mint testvérei. Harold királlyá
koronázásakor azt tanácsolták a családnak, hogy térjenek vissza Magyarországra: el is indultak hajóval,
azonban ez rettenetes viharba keveredett, a szél Északra sodorta, majd partra vetette őket Dunfermline-ban, a
skót királyi lakhelyen. Az öblöt, ahol kikötöttek, ma is Szent Margit Reményének nevezik. Malcolm, a király
akkor már özvegy volt, egy fiú apja, szeretettel fogadta a királyi családot udvarában (amely inkább hasonlított
egy kiégett helyhez, mind egy királyi udvartartáshoz).
Margit ekkor 20 éves volt, nagyon primitív élet fogadta: nagy volt a szegénység, a nép csak névleg volt
keresztény (Szent Columba 500 évvel azelőtt vitte a kereszténységet Skóciába Írországból, ami szinte már
feledésbe is ment, a templomi élet nagyon alacsony fokú volt). Mindez azért volt, mert állandó volt a skandináv
kalózok támadása Skóciában, nagy pusztítást végeztek. Malcolm ekkor 40 év körül volt, a kor szokása szerint
írástudatlan, de nagyon jó szándékú. Mindig is vonzódott Margithoz, aki azonban inkább a kolostori életet
kívánta volna, mígnem baráti nyomásra mégis belement a házasságba: 1070-ben volt az esküvő.
Margit megreformálta a vallási életet Skóciában, vallási vezetője a bencés Turgot segítségével, aki később
életrajzát is megírja. Margit (neve a görög margaron, gyöngy szóból ered, ezért Skócia gyöngyének is
nevezik
) rámutatott, hogy a skót történelemben a kelta korszak legnagyobb alakja Colomba, és
a kereszténységet méltó helyére emelte. Bár csak királyné volt, de nagy hatással volt férjére és a skót törzsi
vezetőkre: elég volt a főnököket megnyernie, azokkal együtt a nép is megtért (ez szinte csoda volt, mert a kelta
törzsek nagyon vigyáztak szabadságukra, a reformokat általában elutasították). A király csókolgatta Margit
szent könyveit, és a templom számára saját kézzel kovácsolt tárgyakat. Margit nemcsak Istent, de a szegény
népet is nagyon szerette, Krisztus szolgájaként cselekedett, ennek bizonyítékai: – bárki hozzáfordulhatott
bajával: a kor szokásának megfelelően Dunfermline mellett egy követ, ahol a királyné a hozzá fordulókat
fogadta, ma is Szent Margit kövének nevezik, – jótékonykodott: minden reggel a királyi udvarban a királyi
párral együtt reggelizhettek szegények és gyerekek, a legkisebbet ölbe vette és saját kanalával etette meg, –
Szent András ereklyéjét a VIII. században hozatták a pictek Skóciába, a számára emelt Szent András
templomban helyezték el, aki így vált Skócia védőszentjévé. M
 argit buzdította az embereket, hogy vegyenek
részt zarándoklaton, számukra ingyen hajókat és szállást biztosított, ahol ezek kikötöttek (Forth Bridge), a két
oldalán lévő házsort ma is „North and South Quinsferry”-nek nevezik, – Szent Colomba egy kis szigeten,
Ionában létesített egy kolostort, amely a svéd támadások miatt romokban hevert, svéd fennhatóság alá tartozott.

Malcolm király viszszaszerezte a szigetet, Margit újjáépíttette, benépesítette a kolostort, ma is létezik, ősi
iratokat, köztük egy Bibliát őriz, – zsinatokat hívott össze az egyházi élet megújítására, – a lovagi életet
megreformálta, megnemesítette. Ezért írják a krónikák róla, hogy nem volt nálánál szebb jellem a skót
történelemben, „minden tisztaság és szentség inkarnációja volt”.
Margitnak nyolc gyermeke született, hat fiú és két lány: fiai: Edward csatában esett el, Aethelred fiatalon
meghalt, Edmund a család fekete báránya volt, a három legfiatalabb fiú egymást követte a trónon: Edgar,
Alexander és Dávid, aki I. Dávid néven 24 évig uralkodott, uralma aranykor volt, ő fejezte be anyja munkáját,
lányai: Matilda I. Henrik (aki angol királyként egyesítette a normann és szász vonalat) angol király felesége,
lányuk Matilda V. Henrik felesége lett, Mary Boulogne grófjához ment feleségül, lányuk István angol király
felesége lett. Margit gyermekei mind a skót, mind az angol királyi családban jelentős szerepet játszottak.
Margit tanítása gyermekeinek: „ha szeretitek Istent, felvirágzik az életetek és örökké boldogok lesztek”. Margit
halálakor még nem volt 50 éves, fia Edgár körében hunyt el kezében egy fekete keresztet tartva, 4 nappal élte
túl férjét, Malcolm királyt és legidősebb fiát Edwardot, akik csatában estek el. Utolsó szavaival köszönetet
mondott Istennek és imádkozott. Távozása olyan csendes volt, hogy azt gondolták, lelke az örökkévalóság
nyugalmába és csendjébe távozott. A vulkáni eredetű sziklacsúcson magasodó edinburgh-i vár egy ősi
erődítmény, a város legtöbb pontjáról látható. I. Dávid uralkodása idején már biztosan vár állt itt, ha nem is
ebben a mai formájában. A vár legrégibb részét, a normann építészet remekét használta lakhelyül Margit,
amely ma a róla elnevezett Margit kápolna.
(Részlet: Somos Zsuzsanna SKÓCIAI SZENT MARGIT, AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLÁNY könyvéből)
Istenünk, ki Szent Margitot arra választottad, hogy különös szeretettel szeresse a szegényeket, kérünk,
segíts, hogy közbenjárására és példáját követve mi is megmutathassuk felebarátainknak, mennyire jó
vagy!

