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EUCHARISZTIA ÉVE No. 140/2021. augusztus, szeptember és október

SZENTMISÉK RENDJE

►LONDON  ►augusztus 1. – Évközi 18. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►augusztus 8. – Évközi 19. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►augusztus 15.– NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE - FŐÜNNEP: 11:30-korszentmise.

►augusztus 22. – Évközi 21. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►szeptember 5. – Évközi 23. Vasárnap – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

13 órakor szentmise a St. John the Evangelist templomban.

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

►szeptember 19. – Évközi 25. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►október 3. – Évközi 27. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►október 17. – Évközi 29. Vasárnap: 11:30-kor szentmise.

►október 24. – Évközi 30. 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 14, szeptember 11 és október 9 a következő időpontok.

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Szentmisék: augusztus 29, szeptember 26 és október 31.

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG.
Szentmise: szeptember 12. - 14 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB.
Szentmisék: október 10 és december 12. - 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 szentmisék egyelőre szünetelnek.



SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE LONDONBAN
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves magyar testvéreket a szeptember 5-én, 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 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 utáni fogadással/ebéddel kapcsolatban hamarosan a honlapunkon tájékoztatjuk Önöket.
Kérjük látogassanak el honlapunkra: www.szentistvanhaz.org

„SKÓCIAI SZENT MARGIT A KERESZTÉNY ÉDESANYA”
Főlelkészségünk 2022-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.

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ÚJ IDŐPONTJA

http://www.szentistvanhaz.org


Budapest, 2021. szeptember 5 - 12. Jelmondata: „Minden forrásom belőled fakad.”(Zsolt 87,7)

SZENTSÉGIMÁDÁS
2021.szeptember 25-én, szombaton 18 órától sok szeretettel várjuk a kedves testvéreket elcsendesedésre,
elmélkedésre és imára: szentségimádásra és szentmisére.

A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA
A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy névre kérjük szépen kitölteni.
Az Egyesület javára pedig Association of R.C. Hungarians in G.B. néven.
Azon testvéreinknek, akik a Lelkészséget anyagilag támogatták, ismételten hálásan köszönjük szépen.

FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS)
Hittanórák, felkészítések: minden hétköznap és legfőképpen szombatonként: 11 -16 óra között.

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

KERESZTELÉSEK: SZÁSZ NOÉMI, BÁDIN ÁDÁM, MARTON HANNA-OLIVIA,
WEIGEL RATIH ALMA és PÁLINKÁS ÁRON

Szeretettel köszöntjük a közösségünkbe és imádkozzunk értük és a szülőkért.

ELSŐÁLDOZÓ: TAKÁCS MÁRIA

HALOTTAINK: KÓSA GERGELY: Sopron: 1955.okt.31 – Chichester: 2021.július.14
UDVARHELYI LENKE: Szegvár: 1923, augusztus 15 – London: 2021, július 25

Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjon békességben.

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE – AUGUSZTUS 15.

Szűz Mária mennybevitele latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis. 
Magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe,
e napon emlékezünk meg arról, hogy Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi létből
testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott. Számos országban munkaszüneti nap, 
1945 előtt Magyarországon is az volt, a katolikus templomokban máig vasárnapi miserendben ünneplik.
Az ünnep egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe is,
ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi millennium óta október 8-án külön ünnepként üli meg
a katolikus magyarság. Ezért, meg azért is, mert az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem
beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet, ez volt a magyar egyházi év egyik
nagy ünnepi időszaka.
A Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság: Szűz Mária Boldogasszony elnevezéséből
ered, Horpácsi Illés nyelvész szerint „Nagyboldogasszony ünnepének titkában teljesedett ki az Istenanya
nagysága: az ég és föld mennybe fölvett királynője lett.”A krónikus hagyomány Szent Gellért püspök
érdemének tudja be, hogy Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” nevet kapta. Az Árpád-korban
Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templomok, főpapi székesegyházak, számtalan
monostor, búcsújáró hely és kisebb templom az ő égisze alatt állottak.

ARKME PROGRAMJAI – RENDEZVÉNYEI

SZÜRETI  BÁL* Szeptember 25, szombat, 18.00
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 07858399572



https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
* a programváltoztatás jogát a pandémia alakulására való tekintettel fenntartjuk.

ARKME Éves Közgyűlése Október 3. vasárnap, 14.00 amelyre minden ARKME-tagot várunk!
Részletek a honlapunkon.

DISZNÓTOROS  BÁL November 27, szombat, 18.00
Érdeklődni és belépőket váltani az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: tel.: 07858399572
vagy https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
* a programváltoztatás jogát a pandémia alakulására való tekintettel fenntartjuk.

Bővebb információért kérem, hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az e-mail címre:
info@szentistvanhaz.org

LELKI OLVASMÁNY
„VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT, MERT SZERETTE A VILÁGOT”

A római katolikus egyház rendszeresen megrendezett, világméretű eseménysorozata, melynek célja
az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusok Pápai Bizottsága. A más-más helyszínen meghirdetett kongresszusnak előre meghirdetett
címe van, melyre előadásokkal készülnek, illetve sok közös imát tartanak, és szentségimádáson vesznek
részt a hívők. Eleinte évente, kétévente, a második világháború óta leginkább négyévente rendezik meg. Az
1938-ban tartott eucharisztikust világkongresszust Budapesten rendezték meg, és 2021-ben ismét a magyar
főváros adhat otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

Az Eucharisztia saját ünnepe az Úrnapja (Corpus Domini), amit a világegyház a pünkösd nyolcadát
követő csütörtökön tart. Számos országban ilyenkor körmenettel tisztelegnek Krisztus teste előtt, az
átváltoztatott ostyát ilyenkor a pap az erre a célra kialakított díszes szentségmutatóba (monstrancia) helyezi,
s baldachin alatt hordozza körbe a hívekkel együtt énekelve és imádkozva. Az Úrnapját először 1246-ban
tartották meg Liège-ben, amikor egy apáca látomásának hatására a helyi főesperes, Jacques Pantaléon
körmenetet rendelt el. Alig néhány évvel később Pantalèont IV. Orbán néven pápává választották, s az
egyházfő 1264 es Transiturus című bullájában az egész világon elrendelte az Úrnapját, az ünnepi
szertartásrend kidolgozását pedig Aquinói Szent Tamás végezte el. Az úrnap megünneplésének
elterjedésével vált szokásossá az Oltáriszentség körülhordozása, de általánossá csak a 15. századtól lett.

Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője Emilia Tamisier, egyszerű dél-franciaországi asszony
volt, aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében,
alkalommal 1874 júniusában Avignonba, majd egy hónappal később Arsba, Vianney Szent János egykori
szolgálati helyére. A következő évben Douaiba gyűltek össze Tamisier asszony felhívására, a szervezők
örömére ötvenezer hívő és öt püspök vett részt a zarándoklaton. E sikeren felbuzdulva a francia
eucharisztikus mozgalom vezetői elhatározták, hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, s külön
kongresszussal zárják le őket. Így került sor 1875 szeptemberében az első nemzeti eucharisztikus
kongresszusra Faverney-ben, ám a folytatást a Harmadik Köztársaság egyházellenes intézkedéseivel
megakadályozta. A kedvezőtlen légkör miatt csak 1881-ben került sor újabb eucharisztikus kongresszus
megtartására az észak-franciaországi Lille-ben, ez volt az első, amelyik már a határokon is átívelt. A
háromnapos ünnepség nagyjából úgy zajlott le, mint a későbbi kongresszusok; a szentmisékkel,
szentségimádással és elmélkedéssel töltött napokat körmenet koronázta.
A résztvevők javarésze Franciaországból vagy a szomszédos országokból jött, de nem elhanyagolható a
Közép-Európából illetve Mexikóból és Chiléből érkezett zarándokok száma. Az 1905-ös római
világkongresszuson maga X. Piusz pápa, az Eucharisztia nagy tisztelője is részt vett, aki elhatározta, hogy
ezután valamennyi világkongresszusra elküldi hivatalos követét.

Eucharisztikus világkongresszusok Budapesten

https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
https://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz
mailto:info@szentistvanhaz.org


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, Szent István halálának 900. évfordulóját. A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust
arra, hogy az egész világ előtt szerepeljen egy ilyen rendezvény keretei között.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust rövidítve NEK, IEC2020) eredetileg 2020. szeptember
13–20. között tartották volna Budapesten. A rendezvényt a koronavírus járvány miatt 2021 szeptemberére
(5. és 12. közé) halasztották. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatkozott, hogy a magyar
katolikus egyház számára óriási jelentőséggel bír a kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás
a világ előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”.


