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BIBLIA ÉVE                                                                                   No. 142/2022 február, március és április    

 

SZENTMISÉK RENDJE 

►LONDON   ►február 2.  – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe: 11-kor rózsafüzér és szentmise 

                        ►február 6.  – ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise 

                        ►február 20. –  ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP: 11 órakor szentmise 

                        ►március 2. –  HAMVAZÓSZERDA: 11 órakor szentmise a kápolnában 

                            Megkezdődik a 40 napos nagyböjti időszak: felkészülés a húsvéti Ünnepekre 

                        ►március 6. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise 

                        ►március 20. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise 

                        ►április 3. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise 

                        ►április 10. – VIRÁGVASÁRNAP: 11:30-kor szentmise 

                        ►április 14. – NAGYCSÜTÖRTÖK: 6-kor szentmise az UTOLSÓ VACSORA emlékére 

                        ►április 15. – NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK EMLÉKÉRE 

                                                 6-kor KERESZTÚT és CSONKAMISE 

                        ►április 16. – NAGYSZOMBAT: 18 órakor a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA 

                        ►április 17. – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA: 11:30-kor szentmise 

                        ►április 18 – HÚSVÉTHÉTFŐ: 11:30-kor szentmise 

        Minden vasárnap és hétköznap a szentmisék előtt és után van lehetőség elvégezni a szentgyónást. 

        Hétköznapi szentségimádások és szentmisék: minden szerdán 11-kor az első emeleti kápolnában. 

 

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

    Szentmisék: február 27, március 27. és április 24-én 1 órakor   

 

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

    Szentmise: március 13. – Nagyböjt 2. vasárnapján 2-kor 

 

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

    Szentmise február 13. Évközi 6. vasárnapján 3-kor  

 

►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 

 

HÁZSZENTELÉS 

Azok testvérek, akik házszentelést szeretnének kérni az újévben, kérem, időben jelezzék János atyánál. 

about:blank
http://www.facebook.com/szentistvanhaz.london
http://www.szentistvanhaz.org/


BÉRMÁLÁSI ELŐKÉSZÍTŐ  
Szeretettel hívom a kedves testvéreket a Bérmálás szentségére való felkészítésre. 

Azok a testvérek, akik meg vannak keresztelve és elsőáldozók is voltak, jelentkezhetnek a bérmálásra. 

A felkészítés ideje: 2022. februártól – augusztusig tart.  

A helyszín: Szent István Ház könyvtára 

A bérmálás időpontja: 2022. szeptember 4.  

Első hittanóra: 2022. február 19. szombat – 11.00 órakor 

 

NAGYBÖJTI KERESZTÚT - „JÁRJUK EGYÜTT A KERESZTÚTAT” 

A nagyböjt idején minden pénteki napon 6 órától keresztutat tartunk.  

A keresztút helyszíne: SZENT ISTVÁN HÁZ könyvtára 

 

NAGYBÖJTI LELKINAP 

Március 26-án, szombati napon 11 órától lelkinapot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk. 

Felkészülés a húsvéti Ünnepekre: elcsendesedés, közös ima, elmélkedések, gyónási lehetőség és szentmise. 

A lelkinap témája: „Nemcsak kenyérrel él az ember…” – Jézus megkísértése: Lk. 4,1-13 

A lelkinap előadója: Dr. Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 

 

„SKÓCIAI SZENT MARGIT A KERESZTÉNY ÉDESANYA” 

Főlelkészségünk 2022, július hónapjában zarándoklatot szervez Skóciai Szent Margit tiszteletére az ő sírjához, 

az Edinburgh-tól kb. 15 mérföldnyire található Dunfermline-i Apátsághoz, amelyre szeretettel hívunk minden 

kedves magyart. 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.   

 

15 ÉVES A LONDONI SZENT ISTVÁN HÁZ 

2007-ben február 15-én került aláírásra az Szent István Ház adásvételi szerződése. Az egyik legnagyobb 

„magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként működő ingatlant 2007 márciusában vette meg az Angliai 

Római Katolikus Magyarok Egyesülete, majd egy átfogó felújítást követően 2008 áprilisában megnyitotta 

kapuit a nagyközönség előtt.   

 

KARÁCSONYI VÁSÁR - KÖSZÖNET 

Köszönetet mondunk mindazoknak, aki 2021. karácsonyi vásáron részt vettek és az anyagi hozzájárulásukkal 

támogatták a lelkészséget. Külön hála a szervezők áldozatos munkájáért.  

A lelkészség támogatására befolyt adomány £3.200 volt. Köszönjük szépen!  

 

A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA 

A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy névre kérjük kitölteni.  

Azok testvéreinknek, akik 2021-ben a Lelkészséget anyagilag támogatták, ismételten hálásan köszönjük.  

 

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)  

Minden hétköznap és legfőképpen szombaton vannak hittanórák: 11 -16 óra között.  

 

SZÜLETÉSNAP: ADLER EDIT, ARKME. Tiszteletbeli Elnöke  

2022. január 24-én ünnepelte 87. születésnapját. 

Isten éltesse sokáig jó egészségben, erőben és halmozza el áldásával! 

Köszönjük a magyar közösség nevében az eddigi áldozatos munkáját! 

 

 

about:blank


FELNŐTT KERESZTELÉSEK 

Kertész Kitti és Samu Ágnes 

 

GYERMEK KERESZTELÉSEK 

Kőfalvi Noah, Kovács Bálint Oliver, Girbován Benjamin és Tamás Nándor 

 

HALOTTAINK 

Farkas Andrea: Tapolca -1983, szeptember 14. - Leicester - 2021, szeptember 12  

Iványi Ádám Matthew: London - 2021, július 28. – Harrow - 2021, november 27 

Molnár Csaba János: Budapest - 1936, február 10. – London - 2021, december 26 

Kovács Etelka: Délvidék-Kikinda - 1921, december 19 – London – 2021, december 31 

Neményi Ninon: Budapest -1933, szeptember 3 - London – 2022, január 11  

Treplán George: Zalaegerszeg - 1932, augusztus 23. – South Croydon 2022, január 16  

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

Nyugodjanak békességben. 

 

15 ÉVES A LONDONI SZENT ISTVÁN HÁZ 

Hála és köszönet az Elődeinknek, hogy legyen jelenünk és jövőnk 

     2007-ben február 15-én került aláírásra az Szent István Ház adásvételi szerződése. Az egyik legnagyobb 

„magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként működő ingatlant 2007 márciusában vette meg az Angliai 

Római Katolikus Magyarok Egyesülete, majd egy átfogó felújítást követően 2008 áprilisában megnyitotta 

kapuit a nagyközönség előtt. 

     1973 júliusában Mindszenty József bíboros angliai lelkipásztori útja alkalmából a következőket mondta:  

"Ha valamely intézmény vagy ország bizonyos elvekkel megállta a történelmi szerepét, akkor a későbbi 

időkben ehhez az alapelvhez kell hozzányúlni, hogy a nehézségekben megálljon és a további történelmi 

feladatát teljesítse." 

     Cserháti Ferenc, a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-

budapesti segédpüspök, aki 15 évvel ezelőtt jelen volt a ház átadásán és megáldásán. Az ünnepi szentmisén 

mondott szentbeszédében emlékeztetett: „a Szent István Ház mindig azt az egységet hirdeti, amely létrejön 

Isten és magyar gyermekei között. Az egyesület és az angliai magyar római katolikus főlelkészség 

fővédőszentjei: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és Szent István király – mint mennyei híd – összekötik 

Istennel az anyaországtól távol élő magyar gyermekeit.” 

     A hőskorszak tanúi: Adler Edit, Orosz Mária, Horváth Anna – az ARKME korábbi tisztségviselői  

„2007 márciusában a Mindszenty Ház eladási árából egy négyszer akkor iskolaépületet tudott venni a nyugat-

londoni Ealingben, ráadásul a bevételből még a teljes belső átalakítást is finanszírozni tudta. A helyi 

önkormányzat és a westminsteri érsekség kötelezővé tette az új tulajdonos számára a keresztény értékeken 

alapuló kulturális tevékenység folytatását. A folyamot lebonyolításéban pótolhatatlan szerepet játszott Tüttő 

György atya, az angliai magyarok akkori főlelkésze, aki az érsekséggel folytatott tárgyalásokat vezette. Az 

ingatlan átalakítását az ARKME vagyongondnoka, Liscsey Ferenc építész irányította: Negyven éve célom, 

hogy egy magyar közösségi épületet hozzunk létre Londonban.”  

     „Házunk gazdája és működtetője, az ARKME. 1945 óta működik megszakítás nélkül. Egyesületünk célja 

mindig is a magyar hitélet és a kulturális élet ápolása volt Londonban és környékén. Egyesületünk kincse és 

büszkesége a Szent István Ház” – mondta Szabó Tamás volt ARKME elnöke 10 éves évf. alkalmával.  

     „A Ház és az ARKME. szervezet egy csöpp Magyarországot jelenti és jelentette számomra, mivel én már 

közel 57 éve élet itt Nagyon fontos nekem, hogy ide tudok jönni és itt baráti szeretet, teljes légkörben tudjuk 

egymást üdvözölni. És főleg, hogy itt magyarul tudunk résztvenni a vasárnapi Szentmiséken. Innen meritek sok 

erőt és kitartást, reményt a jövőre nézve. Mindez sokat segített nekem az elmúlt évek során. A barátságokat, 

amit itt kötöttem, életem végéig fog tartani már. Azt remélem, hogy mások is erőt és szeretetet tudnak ide 

hozni, hogy az otthontól való elszakadást könnyebben tudjuk elviselni.”: Hastings Mária – ARKME világi 

elnöke   
     „Hallgass, fiam, atyád intelmeire, s ne vedd semmibe anyád tanítását! Hallgasd meg, fiam, fogadd el 

szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek.” – Szent István király intelmei Imre herceghez 

„Minden magyar testvér, aki belép a Szent István Házba megkeresztelkedni, magyar közösségben lenni, egy jót 

beszélgetni, itt megtalálhatja lelki nyugalmát.” Csicsó János angliai magyar főlelkész - ARKME egyházi 

elnöke  



     „Hálás vagyok a Jóistennek, hogy 15 éve a Szent István Házba vezetett. Itt egy új otthonra találtam, ahol 

azóta is anyanyelvemen gyakorolhatom hitemet és ahol az évek alatt több száz kulturális (irodalmi, zenei, 

tudományos), szórakoztató és vallási eseménynek lehettem részese akár mint szervező, akár mint társ-szervező. 

Itt leltem új barátokra és mint olyan sokan mások, én is a Szent István Házban találtam rá életem párjára, mi 

több, gyerekünk is itt született és nevelkedett. Hálás vagyok mindenkinek, aki az évek alatt velem együtt 

bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy a Szent István Ház felvirágozzon, fennmaradjon és beteljesíthesse 

küldetését.” Korpos Attila - ARKME Titkár és a Ház ügyintézője 

 

ARKME programjai 
 

Február 26, szombat, 18.00-tól: JELMEZES FARSANGI BÁL (előzetes jelentkezés szükséges!) 

                                                                              www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz    

 

Bővebb információért és további programjainkért kérem hívja az alábbi számot:  

07858399572 vagy írjon erre az emailcímre:  info@szentistvanhaz.org  
 

                                                            LELKI OLVASMÁNY 

                                      A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MARGÓJÁRA  

                                                                 (update – frissítve) 

     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 

                                         LELKI TÁPLÁLÉK – üzenet a londoni valóságból   

     Bizonyára, sokunkban felmerült a kérdés, pláne most, hogy a járvány, a különböző vírus variánsok a 

mindennapi életünk részévé vállnak, 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 

 

 

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


 

        

        

 


