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2020. BIBLIA ÉVE                                                                       No. 135/2020. február, március és április  
 
SZENTMISÉK RENDJE 
►LONDON   ►február 2. – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY: 11:30-kor szentmise. 

                        ►február 16. – ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise. 

                        ►február 26. –  HAMVAZÓSZERDA: 11 órakor szentmise, 

                        Megkezdődik a 40 napos nagyböjti időszak: felkészülés a Húsvét ünnepekre. 

                        ►március 1. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.  

                        ►március 21. – NAGYBÖJTI LELKINAP - 10 órától.  

                        ►március 15. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor keresztút és szentmise. 

                        ►április 5. – VIRÁGVASÁRNAP: 11:30-kor szentmise. 

                        ►április 9. – NAGYCSÜTÖRTÖK: 18-kor szentmise az UTOLSÓ VACSORA emlékére. 

                        ►április 10. – NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE  

                                                   18-kor KERESZTÚT és CSONKAMISE. 

                        ►április 11. – NAGYSZOMBAT: 18 órakor a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA. 

                        ►április 12. – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA: 11:30-kor szentmise. 

                        ►április 13. – HÚSVÉTHÉTFŐ: 11:30-kor szentmise. 

                        ►április 19. – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA: 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:  
                                       február 8, március 14. és április 4. a következő időpontok. 
 
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY  
    Szentmisék: február 23, március 29 és április 26. – 13 órakor.  
 
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG. 
    Szentmise: március 8, június 14, október 11. és december 13. - 14 órakor. 
 
►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék: február 9, március 22, május 10, augusztus 23 és november 8. - 15 órakor.  
 
►MANCHESTER: St. Augustine Church – A templom címe: Lower Ormond Street – M15 6BW 
    Következő szentmise időpontja megtalálható:  
    https://www.facebook.com/manchesterimagyarkozosseg 



 
 
ÉSZAK-ANGLIAI, SKÓCIAI, IRORSZÁGI SZENTMISÉK és HÍREK 
Szeretném kérni a magyar katolikus testvéreket, akik Manchester, Liverpool, Nottingham, Birmingham, 
Cardiff, Bradford, Glasgow, Edinburgh, Dublin városokban élnek és igénylik a magyar nyelvű lelkipásztor 
jelenlétet: szentmisét, szentség kiszolgáltatást, kérem, előre jelezzék! 
Egyházi ügyekben, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Főlelkészséggel. 
 
HÁZSZENTELÉS 
Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni az újévben, kérem, időben jelezzék János atyánál.  
Telefonon: 07904864431 vagy e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com 
 
NAGYBÖJTI LELKINAP 
Március 21. szombati napon 10 órától lelkinapot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk: 
elcsendesedés, elmélkedések, közös imádság, gyónási lehetőség, keresztút és szentmise.  
A lelkinap előadója: Dr. Kajtár Edvárd atya. 
A lelkinap célja: lelkileg jobban felkészülni a húsvéti ünnepekre.  
 
KARÁCSONYI VÁSÁR 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2019. karácsonyi vásáron részt vettek és az anyagi 
hozzájárulásukkal támogatták a lelkészséget. Külön hála a szervezők áldozatos munkájáért.  
A lelkészség támogatására befolyt adomány 2,632 font 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. (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: 10-18 óra között. Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 
SZÜLETÉSNAP: BÁRÓ GELSEY VILMOS  
2019. december 17-én ünnepelte 98. születésnapját.  
ADLER EDIT – ARKME. Tiszteletbeli Elnöke  
2020. január 24-én ünnepelte 85. születésnapját.  
Isten éltesse őket sokáig jó egészségben, erőben és halmozza el őket áldásával a továbbiakban is.  
Köszönjük a magyar közösség nevében az eddigi áldozatos munkájukat és a támogatásukat.  
 
FELNŐTTKERESZTELÉS: BARANYI JÓZSEF 
 
GYERMEKKERESZTELÉS: KIS KEVIN IMRE 
Isten éltesse a Római Katolikus Egyház új tagjait. 
 
ELSŐÁLDOZÓK: KŐRÖSI-FEHÉR ANNA és RUBEN EDE 
 
HALOTTAINK: GYARMATI LÁSZLÓNÉ (Született: GÁSPÁR GIZELLA)  
                (Született Budapesten 1940. augusztus 3. – elhunyt London: 2019. november 22.) 



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) 
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 
 
1938. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS TÖRTÉNETE 
       Arra, hogy Budapest is rendezhessen eucharisztikus világkongresszust, az ötlet már Csernoch János  
és kísérete Chicagóból való hazatérte után felvetődött. Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus 

kongresszust tartottak Magyarországon, kétszázezer hívő részvételével, ennek sikerén felbuzdulva a püspöki kar 
a következő évi értekezletén hivatalosan is kezdett tárgyalni arról, hogy Magyarországon is tarthassanak 
eucharisztikus világkongresszust. Az 1929. március 13-án tartott püspökkari értekezleten az új esztergomi érsek, 
Serédi Jusztinián szorgalmazta budapesti helyszínnel, erre ki is jelölte az időpontot, mégpedig 1938-at,  

Szent István halálának 900. évfordulóját. A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust arra, hogy  
az egész világ előtt szerepeljen egy ilyen rendezvény keretei között. (Folytatjuk….)  
 
SZENTSÉGIMÁDÁS és SZENTMISE  
Február 22-án, szombaton 17 és 18 óra között szentségimádásra és szentmisére hívjuk a testvéreket.  
2020. Budapesten megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.  
Helyszín: SZENT ISTVÁN HÁZ – SZENT ERZSÉBET KÁPOLNA. 
 
ARKME programjai – rendezvényei  

 
Február 8, szombat, 18.00 – JELMEZES FARSANGI BÁL (Teltház! A helyek beteltek.) 

Február 14, péntek, 19.30 – FILMKLUB (Biutiful) 

Február 16, vasárnap, 15.00 – OLVASÓKLUB (a könyvtárteremben)  

Február 28, péntek, 19.30 – FILMKLUB (Csend és kiáltás) 

Március 13, péntek, 19.30 – FILMKLUB (A kísérlet) 

Március 15, vasárnap, 14.30 – „MAGYARNAK LENNI, MAGYARNAK MARADNI…” Az 1853-ban, Erkel 

Ferenc által alapított, az Operaház művészeiből álló Budapesti Filharmóniai Társaság zenészeinek előadása, 

amely során vetítéssel, videó-bejátszásokkal, interakcióval hozzák közelebb hozzánk a kultúra fogalmát. 

Március 22, vasárnap, 15.00 – OLVASÓKLUB (a könyvtárteremben)  

Március 27, péntek, 19.30 – FILMKLUB (A fehér király) 

Április 4, szombat, 18.00 – JÓNÁS (Mercs János debreceni színművész, a Babits Mihály  



                                            Jónás könyve és Jónás imája című epikus remekművei alapján készült előadása).  

Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az email-címre: 
info@szentistvanhaz.org  
Facebookon megtalál bennünket az alábbi címen: www.facebook.com/szentistvanhaz.london/  

 

                                                                    LELKI OLVASMÁNY 
                                                            ELMÉLKEDÉS A BIBLIÁRÓL  
                                            „Ne tegyük a Bibliát a többi könyv közé a polcra!” 
                                                  Fisichella érsek Isten igéjének vasárnapjáról 
  
        A szentszéki médiaközpontban január 16-án tartottak sajtótájékoztatót Isten igéjének vasárnapjáról, 
amelyet idén tartunk meg először, az évközi idő harmadik vasárnapján, ezúttal január 26-án. Rino Fisichella 
érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke hangsúlyozta: fel akarják ébreszteni a hívőkben  
a felelősséget a Szentírás megismerése iránt. 
         Fisichella érsek először is arra hívta fel a figyelmet, hogy Ferenc pápa az egész hívő közösséget arra 
hívja, elmélkedjen arról, milyen nagy értéket képvisel Isten szava a hétköznapjaiban. Számos megkeresés 
érkezett a pápához a témával kapcsolatban a világ különböző részeiről, és ő azt szerette volna, hogy az egész 
Egyház egységben ünnepelje Isten igéjét. Az új evangelizáció eszköze is az ünnep – tette hozzá az Új 
Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke –, fel akarja ébreszteni a hívőkben a felelősséget a Szentírás 
megismerése iránt, hogy folyamatosan olvassák, értelmezzék, adják tovább. Nem kevésbé hangsúlyos  
az ünnepnap ökumenikus vonatkozása: nem véletlenül áll közel időben a zsidó–keresztény párbeszéd 
napjához és az ökumenikus imahéthez: újabb lépést jelent az ökumenikus párbeszéd útján, Isten szavát 
helyezve a keresztények hivatásának és hétköznapi elkötelezettségének középpontjába. 
         A sajtótájékoztatón bemutatták a kezdeményezés logóját is, amely az emmauszi tanítványokat ábrázolja, 
akikhez odalép a feltámadt Jézus. Krisztus a kezében tartja a könyvtekercset, vagyis a Szentírást, ami benne 
teljesedik ki. Mellette áll Kleofás (ahogyan Lukács írja) és a felesége (néhány egzegéta szerint ő volt a másik 
tanítvány), mindketten az Úrra tekintenek, az élő Igére, akit hirdetni kell a világnak. 
         Fisichella érsek ismertette a január 26-i vasárnap programját. Délelőtt 10 órakor Ferenc pápa szentmisét 
mutat be a Szent Péter-bazilikában, ahol a Knocki Szűzanya, Írország védőszentje szobrát helyezik az oltárra. 
A liturgia végén szimbolikus gesztussal átad negyven bibliát a társadalom különböző rétegei képviselőinek, 
lesz köztük püspök és bevándorló, szerzetes és rendőr, nagykövet, egyetemi tanár, tanító, rászoruló ember, 
újságíró, csendőr és fogvatartott, sportoló, ortodox és protestáns felekezet képviselője. A kijáratnál mindenki 
megkapja a Szentírás egy különleges kiadását, ami erre az alkalomra készült. „Ez a vasárnap arra akar 
ösztönözni minden keresztényt, hogy ne tegye a Bibliát a többi könyv közé a polcra, amit talán befed a por, 
hanem legyen egy olyan eszköz a kezünkben, amely felébreszti a hitünket.” 
         A pápai tanács elnöke szerint a katolikusokban fel kell ébrednie annak az igénynek, hogy újra 
kapcsolatba kerüljenek Isten igéjével. „Az emberek valójában kizárólag akkor hallgatják a Bibliát, 
amikor vasárnap elmennek a misére. Mindenkinek van otthon bibliája, a leginkább elterjedt könyv,  
de ez nem elég” – jegyezte meg, és hozzátette, hogy a Ferenc pápa által az Aperuit illis kezdetű apostoli 
levéllel megalapított isteni ige vasárnapja újfent erőt adhat Isten népének ahhoz, hogy pótolja az 
elvesztegetett időt. Elmondta, hogy a dikasztérium nagy figyelmet szentel az elkövetkező években  
a világiak lektorrá való képzésének: „Olyan emberekre van szükség, akik nem csak olvasni tudnak,  
hanem tudják is, mit olvasnak fel.” 
         A homíliáról szólva felhívta a papok figyelmét arra, hogy ne improvizáljanak, amikor Isten igéjét 
közvetítik: „Isten népének joga van ahhoz, hogy hallja Isten szavát, és ahhoz kapcsolódó magyarázatot kapjon, 
ne pedig azt hallgassa, amit a pap éppen abban a pillanatban gondol.” 
         Forrás: Magyar Kurír 

 
VERS A BIBLIÁRÓL 
Mely házban nincsen Biblia, Üres, kietlen ott a ház. Könnyen bejut sátán oda, 



Az Úr Jézus ott nem tanyáz. 
 
Azért hát ember, bárki légy, 
Egy-két filléred csak kerül, 
Egy Bibliát sietve végy, 
Nyisd azt föl minden reggelen, 
Csüngj hittel mindenik szaván 

Merülj belé figyelmesen, 
Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 
 
E könyv erőt ad és vigaszt, 
Ne bánd, ha néha int, ha bánt, 
Pajzs gyanánt használjad azt 
 

Szeresd e könyvet és úgy 
tekintsd, 
Mint földi élet támaszát, 
És ha sírodig kísér is, 
Számodra nyit új és jobb hazát! 

Az ördög ellen fegyverül!                      Örömben, búban egyaránt. 
 
 


