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RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA EMLÉKÉV           No. 134/2019. november, december és 2020. január 

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON  ►november 1. –  MINDENSZENTEK ÜNNEPE: 11-kor szentmise.

                        ►november 3. –  ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►november 17.– ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise. 

                        ►december 1. – ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.

                        ►december 15. – ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.

                        ►december 22. – 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).

                        ►2020, január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA és ÚJÉV főünnepe: 11:30-kor 

szentmise.

                        ►január 5. – URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT: 11:30-kor szentmise.

                        ►január 19. – 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 9 (a decemberi elmarad) és 2020, január 11 a következő időpontok. 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: november 24-én, december 29-én és 2020, január 26-án, 13-kor.  

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmisék: december 8, 2020. január 12-én 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmise: november 10, 2020, február 9-én 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
    Következő szentmise időpontja megtalálható: 
    https://www.facebook.com/manchesterimagyarkozosseg
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SZENTSÉGIMÁDÁS és SZENTMISE 
November 23-án: 17 és 18 óra között szentségimádásra és szentmisére hívnak Krisztus Király főünnepének 
előestéjén, november 23-én, szombaton a 2020. Budapesten megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra készülve. Helyszín: SZENT ISTVÁN HÁZ – SZENT ERZSÉBET KÁPOLNA.

KARÁCSONYI VÁSÁR A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁRA 
December 7-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 
gyermekenként: £6. A Mikulás 11.30-kor és 14.30-kor is ellátogat. Tombola du. 4 órakor lesz. Jelentkezési 
határidő „Mikulásra” december 1. 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 lehetőleg pénteken, ill. szombaton 
időben eljuttatni a Házba. Szeretettel várunk minden kedves vendéget erre a hagyományos ünnepi alkalomra!

ADVENTI LELKINAP: december 14-én szombaton 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: Dr. CSIGI PÉTER atya. 

SZENTESTE - KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére majd utána   
szeretetvendégségre (AGAPÉ) várjuk a kedves testvéreket. Pogácsát, süteményeket szeretettel fogadunk. 

ÖKUMENIKUS HÍREK
Karácsonyi Vásár a Református Testvéreknél: November 30-án 12 és 15 óra között,
Ökumenikus Istentisztelet: 2020, január 19-én - 15 órakor.
Helyszín: Magyar Református Egyház imaháza. Cím: 17. St. Dunstan’s Road, London, W6 8RD. 

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. 

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: SCHNAKOVSZKI OSZKÁR-ZSOLT, KATONA NATASHA, KOVÁCS ANNA és
HUSZTI DYLAN EMIL. Isten éltesse őket, imádkozzunk értük, a szülőkért és a keresztszülőkért. 

HALOTTAINK - TEMETŐLÁTOGATÁS A HALOTTAK NAPJÁN
„Így szól az Úr: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, 
hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (Jn 11, 25-26)  
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.  
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik! 
Nyugodjanak békességben!
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ARKME programjai – rendezvényei

November 2, szombat, 10.00-13.00: Gyerek Táncház – Herman Panka vezetésével 

November 8, péntek, 19.30-tól: Filmklub „Cézárnak meg kell halnia”

November 9, szombat, 18.00 órától: Ady-est, „Csinszka” – Mészáros Ibolya színésznő előadása (Jegyek: £10)

November 10, vasárnap – 11, hétfő: Csalamádé-projekt (Önkéntesek segítségére várunk!)

November 23, szombat, 18.00 órától: Disznótoros Bál (erre a rendezvényre a helyek már mind beteltek!)

November 24, vasárnap, 15.00 órától: Olvasóklub a könyvtárteremben 

November 29, péntek, 19.30-tól: Filmklub „Jön Harold”

November 30, szombat, 10.00-17.00 között: Széki Néptánc Kurzus élőzenével 

December 7, szombat, 11.30 – 17.00: Karácsonyi Vásár és Mikulás-járás (Önkéntesek segítségét várjuk!)

December 8, vasárnap, 15.00 órától: Olvasóklub a könyvtárteremben

December 15, vasárnap, 16.00: Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Adventi/Karácsonyi koncertje (£10)  

Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az emailcímre: 
info@szentistvanhaz.org 

GONDOLATOK SZENT JOHN HENRY NEWMAN BÍBOROSTÓL
    Nézegetem a Barsi Balázs atya kiadványát, amit mar korábban is forgattam. Ezt a  imádságot  nem véletlen 
választotta Balázs atya a bevezetőbe, hiszen annyira jellemző Newman lelkiségére, amit a bíborosi címerének 
jelmondata is kifejez: szív szol a szívhez (vagyis a sző szívtől szívig ér), es a harmadik szív a látható és 
láthatatlan világot elválasztó vonalon túl: Jézus szíve (vagyis Jézus mindig jelen van, es a lelkiismereten 
keresztül személyesen megszólít).
 „Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és megért, olyannak, 
amilyennek teremtett. Tudja, mi él benned, ismeri minden legsajátosabb személyes érzésedet és gondolatodat, 
adottságaidat és vágyaidat, erődet és gyöngeségedet; lát örömöd és szomorúságod napján, együtt érez minden 
reményeddel és viszontagságoddal, osztozik aggodalmaidban és emlékeidben, bontakozó és hanyatló 
napjaidban; átölel és karjában hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak, 
akár egészségtől duzzadnak, akár betegségben hervadoznak; gyöngéden tekint kezedre és lábadra, figyel 
hangodra, szíved dobogására, leheletedre is. Nem szereted magad jobban, mint Ő szeret téged, nem riadhatsz 
vissza jobban a szenvedéstől, mint amennyire Ő szenved, hogy viselned kell; és ha mégis rád szakadt, akkor 
mintha magad mérted volna magadra, ha van benned üdvösségre vivő bölcsesség.”
 „Azt mondják, hogy az átlényegülés tanában nehéz hinni, én sem hittem benne, amíg nem lettem katolikus. De 
semmilyen nehézséget nem okozott attól fogva, hogy hinni kezdtem abban, hogy az Isten a római katolikus 
egyházon keresztül szól, s az egyház ezt a tant az eredeti kinyilatkoztatásként deklarálta.” (Ap 360.)   
 „A Teremtő akarata az, hogy beavatkozik az emberi életbe, s gondoskodik róla, hogy megmaradjon a világban a
Róla való, az emberi szkepticizmus erejével szembeszállni képes határozott és világos tudás, ebben az esetben... 
a legkevésbé meglepő, ha ő megfelelőnek tartaná egy olyan hatalom fölállítását, amelyre ráruházza a vallási 
kérdéseket illető tévedhetetlenség előjogát. Egyház tévedhetetlenségéről úgy beszélek, mint a teremtő irgalmából
neki juttatott adományról, melynek révén meg tudja őrizni a világban a vallást és megmenteni az emberi 
gondolkodást saját öngyilkos túlzásaitól” (Ap 366-368.)   

Németh József – Cambridge
Szent John Henry Newman, 

Könyörögj érettünk és az angliai keresztény testvérekért!
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                                                                  LELKI OLVASMÁNY
EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS TÖRTÉNETE

      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, a 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. A cél abban állt, hogy a legszentebb Oltáriszentség tiszteletét egyesítsék nagy 
létszámú eseményekkel, s így tegyék érzékennyé az embereket az eucharisztikus "jelenlét" iránt, s egyúttal 
felmutassák a katolikusok számára, hogy milyen sokan vannak és milyen erősek. E tervek ugyanakkor igen 
nehezen tűntek kivitelezhetőnek azok miatt a feszültségek miatt, amelyek az Egyház és a francia kormányok 
viszonyát jellemezték. Az észak-franciaországi hívek jóvoltából azonban, ahol az eucharisztikus egyesületek 
virágzásnak indultak, 1881 júniusában megtartották az első eucharisztikus kongresszust, Lille városában. 
A francia és a belga híveken kívül nyolc országból érkeztek ekkor küldöttségek. A szervezők ekkor úgy 
döntöttek, hogy bizottságot alapítanak, a mozgalom folytonosságának biztosítására, és megtervezték a jövőbeni 
kongresszusok kereteit, amelyek előadásokat, beszámolókat, istentiszteleti eseményeket és záró körmenetet 
tartalmaztak. A negyedik kongresszust Fribourg városában rendezték meg, Svájcban, 1885-ben. Ezután 
a kongresszusok visszatértek Franciaországba: Tolouse-ba (1886) majd Párizsba (1888), majd ismét Belgium lett
a helyszíne (Antwerpen 1890). XIII. Leó pápa kérésének megfelelően, aki úgy tekintett az Eucharisztiára, mint 
a katolikus egység rítusokon átívelő helyreállításának szentségére, a nyolcadik kongresszus Jeruzsálemben 
zajlott, 1893-ban. X. Piusz, "az Eucharisztia pápája" megválasztása új szakaszt nyitott az eucharisztikus 
kongresszusok történetében. Az első tizenöt eucharisztikus kongresszus francia nyelvű országokban zajlott, 
ám ezután, 1905-ben X. Piusz Rómába hívta azt egybe. Tournai (1906) után pedig három olyan várost választott 
helyszínül, amelyek protestáns többségű államokban helyezkedtek el: Metz, amely akkor Németországhoz 
tartozott (1907), London (1908) és Köln (1909). 1910-ben a kongresszus átkelt az óceánon, és Montréalban, 
Kanadában szervezték meg. Miközben egyre nőtt a külföldi küldöttségek jelentősége, a madridi (1911) és főként 
a bécsi (1912) kongresszusokon a közvéleményre erős hatást gyakoroltak a hatalmas méretű ünnepek és főként 
az impozáns eucharisztikus körmenetek. Az első világháború után a hagyomány a római kongresszussal (1922) 
folytatódott, majd a budapesti (1938) XI. Piusz pápasága idején. A II. világháború utáni időszakban 
az eucharisztikus kongresszusok és a liturgikus mozgalom közötti kapcsolat elkezdi megteremni gyümölcseit, 
amennyiben a rendezvények középpontjában mindinkább a szentmise áll. Az Egyház új korszaka a müncheni 
kongresszuson (1960) érik be.
       A II. Vatikáni zsinat utáni időszakban az eucharisztikus kongresszusok Bombaytől (1964) Bogotáig (1968), 
Melbourne-től (1972) Philadelphiáig (1976) és Lourdes-ig (1981) egyre inkább megnyílnak a világ örömei, 
fájdalmai, reményei és szükségei felé, és az Eucharisztiából kiindulva felajánlják hozzájárulásukat az emberibb 
és igazságosabb társadalom kialakításához. 
       A család, a béke és a szabadság egyetemes értékei, valamint az új evangelizáció szükségessége áll 
az eucharisztikus kongresszusok középpontjában, amelyek Nairobitól (1985) bejárják a világot Québecig (2008),
olyan példaértékű kongresszusokon át, mint Szöul (Korea, 1989), Sevilla (Spanyolország, 1993), Wrocław 
(Lengyelország, 1997), Róma (2000. jubileumi szentév), Guadalajara (Mexikó, 2004), Québec (Kanada, 2008), 
Dublin (Írország, 2012). A legutóbbi kongresszuson (Cebu, Fülöp-szigetek, 2016) nagy erővel került előtérbe
a kapcsolat az Eucharisztia és az Egyház küldetése között. 
      52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS BUDAPEST, 2020. SZEPTEMBER 13-20
                           JELMONDATA: „MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD!” (ZSOLT 87,7)
                                   IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT

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.
                                                                        Forrás: NEC2020


