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SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON  ►november 1. –  MINDENSZENTEK ÜNNEPE: 11:30-kor szentmise.

                        ►november 15.– ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►november 22.– KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE: 11:30-kor szentmise. 

                        ►december 6. – ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.

                        ►december 16. – ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.

                        ►december 20. – 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 31. – 18 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE (kápolna).

                        ►2021, január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA és ÚJÉV főünnepe: 11:30-kor szentmise.

                        ►január 3. – KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise.

                        ►január 17. – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise.

                        ►január 31. – ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET: 17 órakor.

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 14, december 12 és 2021, január 9. a következő időpontok. 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY 
    Szentmisék: november 29-én, december 27-én és 2021, január 31-én 13-kor.  

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
    Szentmisék: december 13-án, 2021, február 14-én 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.  
    Szentmise: november 8-án, 2021, január 10-én 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.

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a Lelkészség és az Egyesület, a járvány ideje alatt, takarékos
lángon üzemel!

http://www.szentistvanhaz.org/
about:blank
about:blank


AZ IDEI TEMETŐLÁTOGATÁS A HALOTTAK NAPJÁN ELMARAD
November 4-én, szerdán, 11 órakor szentmisét mutatunk be a Szent István ház kápolnájában az elhunyt 
szeretteinkért. 
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. 
 
KARÁCSONYI VÁSÁR
A járvány miatt az idén sajnos elmarad, viszont egy lelkes csapat ZOOM felületen keresztül 
december 5-én különféle Mikulásos-foglalkozásokkal készül a gyerekek számára (3+) amelynek keretében 
a MIKULÁSSAL is találkozhatnak. Kérjük, figyeljék a Szent István Ház facebook oldalát és honlapunkat 
a jelentkezéssel kapcsolatos információk tekintetében. 

SZENTESTE - KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére várjuk a kedves 
testvéreket. A szentmise utáni AGAPE, a szeretetvendégség a vírusos járvány miatt, az idén elmarad.  

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET: 2021, január 31-én 17 órakor.
Helyszín: SZENT ISTVÁN HÁZ – Mindszenty terem. 

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. 

SZENTSÉGIMÁDÁS
2021, január 30-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) 
Kérem a kedves fiatalokat, akik részesülni szeretnének ezekben a szentségekben és ezáltal a hitben fejlődjenek 
és növekedjenek, jelentkezzenek János atyánál a Lelkészség elérhetőségein. Minden hétköznap és legfőképpen 
szombaton vannak hittanórák: 10 -16 óra között. Mindenkit sok szeretettel várunk! 

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

LELKI TÁPLÁLÉK – üzenet a fiatalok számára. 
Bizonyára, sokunkban felmerült a kérdés, pláne most, hogy a járvány ki és betört a mindennapi életünkbe, 
vajon mennyire elégedhetek meg az online lelki táplálékkal: szentmise, lelkiáldozás, imádkozás vagy egy 
teológiai előadást meghallgatni virtuális felületen? Véleményem szerint, se mennyire! Mi lenne, hogyha a 
testemet is csak online formában táplálnám? Az eredmény rögtön, pár nap után, látványos lenne. 
Bátorítok mindenkit, természetesen betartva az járványügyi előírásokat, próbáljuk meg egy kicsit, lépésről 
lépésre, a saját korlátainkat, a félelmeinket legyőzni és többet hinni, szeretni és remélni. 

                                                                                                                                             ……János atya


