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EUCHARISZTIA ÉVE                                               No. 141/2021. november, december és 2022. január  

 

SZENTMISÉK RENDJE 

►LONDON   ►november 7. –  ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise 

                        ►november 21.– KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise 

                        ►december 5. – ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise 

                        ►december 19. – 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 CSALÁD ÜNNEPE: 11:30-kor szentmise 

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

                        ►2022, január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA főünnep: 11:30-kor szentmise 

                        ►január 2. – KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise 

                        ►január 16. – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise 

                        ►január 23. – ÉVKÖZI 3. 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 13-án, december 11-én és 2022. január 8-án 16:30-kor  

 

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY  

    Szentmisék: november 28-án, Advent 1. vasárnapján és 2022, január 30-án: 13-kor   

    (Október 31. meghirdetett szentmise elmarad!) 

 

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG 

    Szentmisék: november 14-én és 2022, január 9-én 14 órakor 

 

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB 

    Szentmise: december 12-én – Advent 3. vasárnapján - 15 órakor 

 

►BRISTOL: St. Patrick’s Church - A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF  

     A következő szentmise időpontja advent első vasárnapja: nov 28-án 3-kor  

     Érdeklődni lehet Szende Tibor atyánál a következő telefonszámon: 01225938457 

 

►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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NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE és NOVEMBER 2. Halottak napja  

November 2-án kedden 11 órakor rózsafüzért imádkozunk és 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 LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁRA  

December 4-én, szombaton déli 12 órától du. 5 óráig a SZENT ISTVÁN HÁZBAN. Déltől meleg ebédet lehet 

venni (hurka, kolbász, töltött káposzta, leves). Hagyományosan a Mikulás is meglátogatja a gyermekeket. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy jelentkezzenek az alábbi címen: http://szentistvanhaz.org/mikulas/  

A csomagok ára gyermekenként: £8. A Mikulás 11.30-kor és 14.30-kor is ellátogat. Tombolahúzás du. 4 órakor 

lesz. Jelentkezési határidő „Mikulásra” november 28, viszont a helyek hamarabb betelhetnek. A vásáron házi 

készítésű sütemények, diós és mákos bejgli is kapható. Tisztelettel kérem a magyar testvéreket, hogy 

lehetőségeik szerint támogassák a vásár sikerét süteményekkel, kisorsolható tárgyakkal, édességekkel, 

italokkal. A süteményeket kérjük lehetőleg pénteken, ill. szombaton időben eljuttatni a Házba.  

Szeretettel várunk minden kedves vendéget erre a hagyományos ünnepi alkalomra! 

 

PILINSZKY – CENTENÁRIUM  

December 5. - Szent István Ház: 2 órától Művészeti program a Pilinszky-centenárium évében 

„…egyszerűen az, hogy létezel mozdítja meg itt és most a világot” – 100 éve született Pilinszky János 

Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós zenés előadása.  

 

ADVENTI BESZÉLGETÉSEK 

December 19-én a szentmise után Kumin Ferenc Magyarország londoni nagykövet tanúságtétele  

a karácsonyi felkészülésről.  

 

SZENTESTE - KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére majd utána    

szeretetvendégségre (AGAPÉ) várjuk a kedves testvéreket. Pogácsát, süteményeket szeretettel fogadunk.  

 

ÖKUMENIKUS HÍREK 

Ökumenikus Istentisztelet: 2022. január 30-án - 5 órakor 

Helyszín: SZENT ISTVÁN HÁZ  

 

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 támogatják, 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: 0208566 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.  

 

GYERMEK KERESZTELÉSEK: NAGY BIANKA ELIZABETH, HORVÁTH ANGELINA,  

KASZA LILIEN GABRIELLA, SZABÓ ALBERT MÁRK, KOCSÁNDI RACHEL és LOVÁSZ EMILIA 

Isten éltesse őket, imádkozzunk értük, a szülőkért és a keresztszülőkért.  

 

FELNŐTT KERESZTELÉS: SCHILLER TIBOR 
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HALOTTAINK: PÁTKAI RÓBERT JÁNOS – nyug. evangélikus lelkész, püspök, rádió és folyóirat 

szerkesztő, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének alapító elnöke, a hazai Százak Tanácsának 

tagja. Az angliai magyar katolikus közösség jó barátja és támogatója.   

Életének 91. évében, 2021. augusztus hó 4-én csendesen elhunyt.  

Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvérünknek és az örök világosság fényeskedjék neki!  

Nyugodjék békességben! 

 

ARKME programjai – rendezvényei  
November 14, vasárnap – 11, hétfő: Csalamádé-projekt   

November 27, szombat, 18.00 órától: Disznótoros Bál (!TELTHÁZ!) 

December 4, szombat, 11.30 – 17.00: Karácsonyi Vásár és Mikulás-járás (Önkéntesek segítségét várjuk!) 

December 5, vasárnap, 14.00: Szívárnyék – zenés, verses előadás Pilinszky emlékére   

December 31, péntek, 19.30: Szilveszteri Batyus Bál  www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz    

Bővebb információért kérem hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az emailcímre:  

info@szentistvanhaz.org  

 

                                                                   LELKI OLVASMÁNY 

„1956-os forradalom és szabadságharc bennünk él” 

 

      Mindszenty József bíboros halála tizedik évfordulójának legszebb, legnagyobb irodalmi terméke Eszterhás 

István könyve, „A bíboros és a rendőr”. Tartalomban, stílusban, hatásban a könyv messze felülmúl mindent, 

ami az emigrációban a bíborosról megjelent halála tizedik évfordulója alkalmából. A Gondviselés rendelte, 

hogy Eszterhás István szerkessze és írja a lapot azokban az években, amikor Mindszenty Budapesten az 

amerikai követségen élt. Eszterhás István írásait olvasta a bíboros, és megvigasztalódott szomorúságában. 

      A könyv olyan, mint egy sebes sodrású folyam. Amit Eszterhás István ír, az a szíve bőségéből és értelme 

erejéből jön, és az egészet átjárja, bevilágítja katolikus hite. A Szentírás gyakori idézése és értelmezése külön 

értéket ad a könyvnek. Mint a hurokra került madár csapkod, verdes szárnyával és tépi önmagát, hogy újra 

szabad legyen, az amerikai követségen vergődik, önmagával viaskodik, tépelődik, gyötrődik a kardinális, hogy 

hivatását kövesse. Ami a könyvben regényszerű, az a bíboros és az ávós rendőr találkozása és párbeszéde éjnek 

idején. Még Mindszenty is egyszerűen csak „a bíboros”. A szereplőket könnyen felismerjük. Tudjuk, ki a 

„gnóm diktátor”, „a vatikáni külügyér”, „a latin diákpap diplomata”, „az imádságos magyar monsignor”, „a 

szép szál amerikai nagykövet”, és így tovább, de névtelenül ezek mind eltűnnek, megsemmisülnek, 

jelentéktelenné lesznek és nem csinálnak történelmet. Csupán addig „valakik”, míg Mindszenty körül vannak, 

aki már „eltávolodott tőlük”, kilépett az időből és „időfelettivé változott, mert magára vette történelmi 

végzetét”. Ha nem akarjuk a könyvet regénynek venni és nem vehetjük történelemnek, vehetjük-e lélektani 

tanulmánynak, Mindszenty József jellemzésének? Semmi kétség, Eszterhás István jó pszichológus, és olyan 

dolgokra hívja fel figyelmünket, amikre talán senki, vagy csak nagyon kevesen gondoltak. Pl. megkínoztatása 

hetében, aztán a börtönben. 

     Az amerikai követségen is, Mindszenty erősen kísértve lehetett, hogy gyűlölje a rendőröket és a 

kommunistákat. De ha ebbe a kísértésbe beleegyezett volna, „lelkében megtört volna a pap”, elvesztette volna 

erkölcsi nagyságát, Krisztushoz való hasonlóságát, lelke békéjét és tisztelőinek nem lenne jogcíme, hogy 

„szentnek” tartsák. Hasonlóképp, a magára hagyott és mellőzött ember, aki annyit szenvedett, hogy „összetörve 

keservesen sírt”, nagyon kísértve lehetett, hogy panaszkodjék, mintha minden hiábavaló lett volna. De hála 

Istennek, Mindszenty ezt sem tette, akármilyen nagy volt lelkében a sötétség és erős volt a kísértés. 

„Panaszkodni? Soha, ezt még önmagámban se tehetem”, írja emlékirataiban. Senki nem fogja elfelejteni, amit a 

Szabadság térről ír. A diktatúra a teret a maga gonoszságának mutogatására használta, de a bíborosnak „mintha 

a magyar nép feléje fordított szomorú, nyomorúságos arca lett volna”. A tér neve és valóságos állapota közötti 

ellentét nap nap után figyelmeztette Mindszentyt, miért kell szenvednie, magányosnak lennie, miért kell az 

áldozata. A tér és a bíboros vágyódtak egymás után és a bíboros mindennap kísértve volt, hogy elhagyja 

menedék-fogságát és kimenjen a térre! Csak egy ablaküveg választotta el a tértől – „de ez az átlátszó üveg 
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nagyhatalmak erőterének elválasztója is volt!” A könyvben a legszebb, legdrámaibb és számunkra a 

legüdvösségesebb lélekelemzés, amikor a bíboros a lelkiismeretét vizsgálja és sajnálja, hogy valamiképp soha 

nem tudta külsőleg kifejezni azt a nagy, tiszta szeretetet, amely belsőleg volt benne. Az emberek féltek tőle, 

komornak, szigorúnak, merevnek, kellemetlennek tartották és nem érezték jól magukat a társaságában. Mintha 

nem lett volna benne tapintat. „Olyan merev, mint a gránit” – mondogatták. „Senki se tudta – írja Eszterhás 

István –, hogy a bíborosnak ez a látszólagos keménysége és a benső szeretet kimutatását akadályozó külső 

merevsége elsősorban neki volt fájdalmas.”  

      A könyv érdeme, hogy Mindszenty bíboros drámájával politikai valóságokat sarkít ki és politikai 

kérdéseket vet föl. Moszkvának Magyarország csak hatalom kérdése, Washingtonnak Magyarország csak 

unalom... Rómának pedig fájdalom!”  

      Amikor lelkünk vihara elvonult, a béke visszatért a szívünkbe és a szenvedélyek nem akadályozzák 

látásunkat, hálát rebegünk a jó Istennek, hogy van pápai diplomácia – akármilyen tökéletlennek, gyarlónak és 

ellentmondónak látszik! Az Isten egyenesen ír görbe vonalakkal is, angyalával felkeverheti a mocsaras vizet is, 

és ha beléereszkedünk, meggyógyulhatunk benne. A vatikáni diplomácia nélkül nem lett volna lehetséges a 

„Mindszenty-csoda”, hogy a bíboros három és fél éven át a szabad világ előtt tündökölve, a figyelmet 

Magyarországra terelje és a népek és nemzetek rokonszenvét a magyar népnek megnyerje. Mindszenty 

Nyugatra érkezése politikailag legalább annyit jelentett a magyarságnak, mint az 1956-os szabadságharc. Ha 

Moszkva és csatlósai előre látták volna, hogy mit fog tenni Mindszenty Nyugaton, valószínűen inkább 

elfogadták volna, hogy Esztergomba menjen, mint Bécsben éljen. Vagyunk és imádkozunk, a vatikáni 

diplomácia érdeméből büszke, boldog tanúi lehetünk egy másik „magyar csodának”.  

      Minden látszat ellenére a vatikáni diplomácia azt bizonyítja és arról kezeskedik, hogy Róma és Hungária 

egymástól elszakíthatatlanok. Mint Eszterhás István írja, „Magyarország ugyanúgy a pápához, Rómához, a 

Vatikánhoz és a nyugati kereszténységhez tartozik, annak ugyanolyan része és gondja, mint akár Itália... Bármit 

is mondjanak Magyarország elnyomói, a keleti diktatúra hivatalnokai, Hungáriát nem lehet még protokollban 

sem kialkudni... Magyar ember nem adhatja fel Rómát, a Szentatyát, a Vatikánt.” Ez a szeretetközösség már 

ezer éve áll, és fog is állni, akárhogyan ostromolja a keletről ránk zúdult barbarizmus! Mintha a Szentlélek 

sugallta volna neki, mintha magán kinyilatkoztatást kapott volna, mintha az Isten angyalát küldte volna hozzá 

az üzenettel, amikor Esztergom érseke lett, Mindszenty József tudta, hogy a hazának és Rómának a kapcsolata 

lesz a nagy tét. Ezért harsogta esztergomi székfoglalójában: „Róma és hazám, ti lesztek életem útmutató 

csillagzatai, célja és boldog leszek, ha ebben a gondolatban éljük életünket, és a két erénnyel megújul a magyar 

föld színe, és a két erényért jutunk el az örök élet boldog révpartjára.” Hála Istennek, hogy van Róma és van 

vatikáni diplomácia! Legyen regény vagy történelem, vegyük lélekrajznak vagy politikai esszék sorozatának, 

Eszterhás István könyve biztató, optimista. Mindszenty „kapocsember” Róma és a haza között és ezért 

nemcsak a hívők és igaz magyarok áldják és szeretik, hanem tudatosan vagy tudat alatt az ávósokban, a 

rendőrökben, katonákban és még a kommunistákban is ott szunnyad vele szemben a szeretet. Eszterhás István  

a „szeretet csodájának” mondja, hogy a kommunista miniszterelnök kért a bíborosnak menedéket az amerikai 

követségen, hogy a menedéket kereső bíborost és titkárát egy katona vezette az amerikai követségre, hogy a 

börtönben a bíborost egy „tiszta szemű, szelíd arcú próbarendőr” vigasztalta, hogy katonák szabadították ki a 

fogságából és az az ávós rendőr is, aki a könyv címében szerepel, akivel a bíboros beszélget. Eszterhás István 

írói tehetsége nemcsak a bíborost állítja elénk, hogy szeressük, csodáljuk, kövessük, az Istennek hálálkodjunk 

érte és szentnek kiáltsuk, hanem az olyan kismagyarokat is, mint a rendőrt – aki nem is sejti, hogy benne van a 

szeretet Mindszenty iránt –, hogy örüljünk, vigasztalódjunk és reménykedjünk. Minden magyar olvassa el ezt a 

szép könyvet! 

Részletek Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent című könyvéből 

 

Hivatalos imádság Isten Szolgája Mindszenty József bíboros boldoggá és szentté avatásáért 

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, 

hogy kiegészítsék, „ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára.” (Kol 1,24) Fogadd kegyesen 

József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar egyházért és a magyar 

népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá 

csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. 

És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat 

Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


