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BIBLIA ÉVE                                                                      No. 136/2020. augusztus, szeptember és október

SZENTMISÉK RENDJE

►LONDON   ►augusztus 2 .– Évközi 18. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

                        ►augusztus 15.– NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

                            SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE FŐÜNNEPE augusztus 16-án lesz megünnepelve.

                        ►augusztus 16. – Évközi 20. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

                        ►szeptember 6. – Évközi 23. Vasárnap – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 

                                         13 órakor szentmise a St. John the Evangelist templomban. 

                                                   (44. Boston park Road, Brentford – TW8 9JF)

                        ►szeptember 20. – Évközi 25. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

                        ►október 4. – Évközi 27. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

                        ►október 18. – 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: 
                                                          augusztus 8, szeptember 12 és október 17 a következő időpontok.

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: augusztus 30, szeptember 27 és október 25. 

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmise: szeptember 13 - 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmisék: november 8. - 15 órakor. 

►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF.  
     A következő szentmise időpontja szervezés alatt van. Érdeklődni lehet Szende Tibor atyánál 
     a következő telefonszámon: 01225938457.

►MANCHESTER: St. Augustine Church – A templom címe: Lower Ormond Street – M15 6BW
    A következő Szentmise időpontja végett bővebb információért hívja: Dr. Rákóczy Györgyöt 
    a telefonszámon: 07736908638 vagy https://www.facebook.com/manchesterimagyarkozosseg
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                                   SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE LONDONBAN
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves magyar testvéreket a szeptember 6-án, vasárnap 
        13 órakor kezdődő hagyományos londoni SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPI SZENTMISÉRE.
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 leszállni a St. Faith’s Church-nél (anglikán templom) utána a Globe vendéglőnél jobbra fordulva, pár 
percre gyalog jobb oldalon lesz a katolikus templom.

                     
       

A szentmisén részt venni szándékozó hívőknek regisztrálniuk kell a honlapunkon található űrlapon 
http://szentistvanhaz.org/jelentkezes-szentmisere/ Telefonos regisztráció (pl. idősek, akiknek nehezükre 
esik online űrlapot kitölteni) János atyánál az alábbi számon lehetséges: 07904-864-431 
Kérjük, mindenki hozzon magával védőmaszkot, amit a templomban egymás egészségére való tekintettel
viselni kell!
A szentmise után a járványügyi helyzet miatt a szokásos ünnepi ebéd és fogadás idén elmarad, viszont 
hívjuk a kedves híveket egy batyus-piknikre a Szent István Háztól pár perce lévő Blondin parkba. 
Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk, a mise után ott találkoznánk. Kérjük, mindenki hozzon 
magával egy kis enni-innivalót illetve a piknikhez használatos további eszközöket (pl. ülő alkalmatosság, 
pléd, gyerekkel érkezők esetében játékok, stb.). Mindenkit szeretettel várunk! A piknikkel kapcsolatos 
bővebb információ az alábbi emailcímen kapható: info@szentistvanhaz.org 

SZENTSÉGIMÁDÁS
Október 26-án, szombaton 17 órától sok szeretettel várjuk a kedves testvéreket egy órás elcsendesedésre, 
elmélkedésre és imára: szentségimádás és szentmise. 

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. 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! 

FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS) 
Telefon: 020-8566 0271/ mobil: 07904864431, e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
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FELNŐTTKERESZTELÉS: ISTOKOVICS EDINA

GYERMEKKERESZTELÉS: ILJUK JÓZSEF

ELHUNYTAK: GYENGE LAJOSNÉ - KOCSIS MARGIT
Született: Himod - 1930, október 13 – elhunyt: Luton - 2020, június 28. 
Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvérünknek és az örök világosság fényeskedjék neki! 
Nyugodjon békességben! 

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ÚJ IDŐPONTJA
Budapest, 2021. szeptember 5 - 12. Jelmondata: „Minden forrásom belőled fakad.”(Zsolt 87,7)

ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI 

Szeptember 20, vasárnap, 14.00 – ARKME Éves Közgyűlés. 
Minden ARKME-tagot várunk! (lehetőség lesz ZOOM-on is becsatlakozni. Részletek hamarosan a 
honlapunkon.)

Rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos bővebb információért kérem, hívja az alábbi számot: 
07858399572 
vagy írjon erre az e-mail címre: info  @szentistvanhaz.org   
                                                      
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MARGÓJÁRA
A református Bibliaolvasó kalauz szerint az egyik napi újszövetségi ige a tíz leprás meggyógyítása volt 
(Lk 17,11-19). Elgondolkoztam azon, hogy az Úr Jézus földi ittjártakor a lepra kórokozója legalább annyira 
ismeretlen volt a kor orvosai előtt, mint ma, a koronavírusé. Halálos betegség lévén, semmi más eszközük
 a terjedés ellen nem volt, mint a karantén; olyan emberi, járványügyi megoldás, ami némi védelmet nyújtott.
Ám Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk ugyanúgy mindent tudott már akkor is a lepra 
kórokozójáról, ahogyan ma is egészen pontosan tud mindent a koronavírusról. Nem is csak tudott róla mindent,
de az Ura is volt annak. Elég volt csak meglátnia a betegeket, és elküldenie annak a kornak a járványügyi 
szakembereihez, és a leprások mire odaértek, “megtisztultak”, azaz mind meggyógyultak.
Különösen is szomorú ebben a történetben, hogy miután tízen így, Jézus Krisztus küldő szavára – az egyébként
befolyásolhatatlan – a halálos betegségtől megszabadultak, kilencet közülük ez még csak meg sem lepett, még 
köszönetet mondani sem mentek vissza. A hálátlanságnak ez a mértéke még Jézus Krisztust is meglepte. Csak 
egy akadt a meggyógyultak között, aki talán ismerte és meg is cselekedte azt, amit az 50. zsoltár tanít (Zsolt 
50,14-15).
Az immár a mennyben uralkodó Jézus Krisztus, a királyok Királya és az uraknak Ura, nemcsak teremtője, de 
ura is a koronavírusnak. A mai világjárvány is az ő hatásköre, mint egykor a tíz leprás betegsége. Egyetlen 
szava elég lehetne, hogy ez a ma mindent uraló pánik és a mindent felülíró járványügyi intézkedések (amiben 
némiképpen követhető Isten teremtési rendjének a helyreállítása, ill. az utóbbi 30 évet uraló liberalizmus 
tehetetlensége és kifulladása) feleslegessé váljanak.
A járvány “jó hatása” tehát, hogy “a vírus átmenetileg visszahozta a rendet” (Szentesi Zöldi László). Vajon, ha 
Urunk visszafordítaná a világjárványt, és a mai naptól egyetlen új megbetegedést sem észlelhetnénk, akkor 
Európából hányan mennének vissza Jézus Krisztushoz, adnának hálát neki, és dicsőítenék az Istent? Csak a tíz 
százalék? Vagy még kevesebb?
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem 
a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok könyve 50,14-15)
Dr. Erdélyi Judit
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                                                     LELKI OLVASMÁNY
                                                          „ÚTON JERUZSÁLEM FELÉ”
                                       Elmélkedés Jézusról Romano Guardini „AZ ÚR” könyve alapján
         Máté ezt jelenti: „Amikor Jézus Fülöp Cezareájának vidékére érkezett, megkérdezte tanítványait: 
Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Azok így válaszoltak: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
van, aki Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Jézus tovább kérdezte: Hát ti kinek tartotok engem? Simon
Péter válaszolt: Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy Simon, Jónás 
fia! Nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Mondom tehát neked: 
Te Péter vagy és erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom 
a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, 
a mennyben is föloldott lesz. Azután lelkére kötötte a tanítványainak, senkinek se mondják, hogy Ő a Messiás.
(Mt 16, 13-20). 
         A szöveg tartalmából egyet ragadjunk ki: Jézus kérdését és az apostol feleletét. „Kinek tartják 
az emberek az Emberfiát?” A tanítványok különböző válaszokat adnak, amelyek az országban elterjedt és 
a késői zsidóság apokaliptikus felfogásával összefüggő véleményeket tükrözik vissza. „Hát ti kinek tartotok 
engem?” Erre a kérdésre Péter felel: „Te Krisztus vagy, a Messiás, az élő Isten Fia.” És Jézus megerősíti 
a feleletet prófétai ünnepélyességgel. A „Messiás” szó görög fordítása „a Felkent”-et jelenti. 
         Az első fölkent, akivel találkozunk az Ószövetségben, Áron, Mózes bátyja (Kiv 28, 41). Isten 
meghagyja, hogy olajjal kenjék meg és így legyen főpappá. Másodszor találkozunk a fölkenéssel, mikor a nép 
elutasítja, hogy közvetlenül Istennek a próféták útján történő vezetése alatt álljon, és királyt követel. Ekkor 
Isten az utolsó bíró, Sámuel által királyt ad nekik, Sault, és őt Sámuel keni föl. Isten fölkentje, Saul után 
jönnek Dávid, Salamon és a királyok mind, éppen úgy, mint a főpapok sora Áron után. Ez a fölkentség azt 
jelenti, hogy Isten tette rá a kezét egy emberre. Megmarad minden emberi gyöngeségében, megmarad az, aki, 
és mégis ki van emelve az emberi mindennapiságából. 
Az emberek között Isten fönségét kell képviselnie, és általa az emberi létnek Isten trónusához kell feljutnia. 
Az Isten trónusa, ez az, aminek a fölkent által szemünk előtt meg kell mutatkoznia 
A szentség, amelyről itt szó van, nem személyes-erkölcsi dolog, hanem hivatalos és jelszerű. A hivatal szent, 
ha a hordozója nem is volna az. Természetesen, jaj neki, ha nem iparkodik maga is azzá lenni, mert akkor 
a hivatala a végzetévé válik. A fölkent Isten jelenlétét képviseli. 
        Így folytatódik a fölkent emberek sora: a főpapoké a zsidó nép egész történelmén keresztül, a királyoké 
a babiloni fogságig, hogy ottan megszűnjön. Ugyanakkor a fölkentség egy másik alakja emelkedik ki a 
prófétai szózatból. A próféták arra kapnak küldetést, hogy papoknak és a királyoknak Isten akaratát hirdessék,
velük szembeszálljanak, figyelmeztessék őket és hirdessék Isten ítéletét. Isten küldöttje, megváltó és ítélő 
akaratának végrehajtója, az Isten országának elhozója, az igazság tanítója, a szent élet adója, akire 
a Szentlélek kiáradt. Vagyis a Messiás. 
        Jézus tudja magáról, hogy Messiás, abszolút értelemben az Úr Fölkentje. Ő a Király. Országát azok 
alkotják, akik Istennek alávetik magukat. Országa az a világ, amelyet az Isten kormányozta emberi szívek át 
fognak alakítani. Ő a Pap, Ő emeli fel az emberi szíveket a szeretet odaadásában, a bűnbánat nyújtotta 
megtisztulásban, az élet megszentelésében az Atyához. Ő nyújtja Isten kegyelmeit nekik, hogy az egész lét 
az Istennel való egyesülés titkává legyen. Mindez pedig ne erőszakkal történjék, hanem a szeretet és igazság 
prófétai hatalmával, mely „Lélek és Élet”. A Messiás alakjának végtelen jelentősége van. Nem az ige a döntő, 
melyet mond; nem a mű, melyet véghezvisz, nem az utasítás, melyet ad; hanem ő maga: vagyis az, aki Ő. 
Benne, az élő egyben szól az ég a földhöz, és ott, ahol egymást átjárják, ott áll Ő. A fölkenés az a titokzatos 
isteni tett, amely az embert a mindennapi életből kiemeli és metszőpontba állítja: a világba Istenért és Isten elé
az emberekért. Az Ő fölkentsége pedig, melyet az olaj gazdagsága jelent, a Pneuma, a Szentlélek maga. Ennek
erejében foganta a Szent Szűz az Isten fiát. A Szentlélekben él, benne működik és beszél a Messiás. 
       Ezért Ő csak a Szentlélekben ismerhető meg. Amit Péter Jézus kérdésére azt feleli: „Te vagy a Messiás,
az élő Isten Fia”, Jézus azt mondja neki ünnepélyes ujjongásban: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia. Nem a test 
és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” Ez az ismeret nem a földről jön, a te lelked 
erejéből, hanem az Isten Lelkéből. Mikor Péter apostol tanúságát teszi, akkor ismeretével ott áll, ahol a 
Messiás a létével áll. De bebizonyosodik, milyen nehéz ott állni. Mert egy pillanattal később, mikor Jézus 
a szenvedésről beszél, Péter már így lép közbe: „Ilyesmi nem történhetik veled!” Innen folytatjuk. 


