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SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON   ►május 1. – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise

►május 15. – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: 11:30-kor szentmise

►június 5. – PÜNKÖSDVASÁRNAP: 11:30-kor szentmise

►június 19. – ÚRNAPJA: 11:30-kor szentmise

►június 26. – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise

Budapesti GEMMA ÉNEKEGYÜTTES énekel a szentmisén

►július 3. – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise

►július 17. – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP: 11:30-kor szentmise

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

SZENTMISE - SZENTSÉGIMÁDÁS - RÓZSAFÜZÉR
Minden héten a szerdai szentmisék előtt az első emeleti kápolnában 11 órától

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
Május 29-én, 1 órakor lesz a következő szentmise.

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG
Június 12-én, 2 órakor lesz a következő szentmise.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB
Május 8-án, 3 órakor lesz a következő szentmise.

►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.

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 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)
Minden hétköznap és legfőképpen szombaton vannak a hittanórák: 11 -16 óra között.
BÉRMÁLÁSI ELŐKÉSZÍTŐ
A felkészítés ideje és helyszíne: 2022. február – augusztus; a Szent István Ház könyvtára
A bérmálás időpontja: 2022. szeptember 4-én, a következő hittanóra időpontja: április 30,
szombat - 11 óra.

Az elkövetkezendő SZÜLETÉSNAPOK: TÓTH ILONA, LISCSEY FERENC, OROSZ MÁRIA,
HASTINGS MÁRIA, SZABÓ TAMÁS.
Isten éltesse sokáig jó egészségben, erőben és halmozza el őket áldásával! Köszönjük a magyar közösség
nevében az eddigi áldozatos munkájukat.

GYERMEK KERESZTELÉSEK: NÓGRÁDI EDWÁRD JÓZSEF, JAKAB ISTVÁN
és KOVÁCS DÁNIEL Isten éltesse a Római Katolikus Egyház új tagját!

ELSŐÁLDOZÓINK: KOPPI ÁDÁM és DÁVID
A pünkösdi szentmise keretében lesz KORPOS REBEKA elsőáldozása. Imádkozzunk érte!

15 ÉVES A LONDONI SZENT ISTVÁN HÁZ
Ebből az alkalomból Ars Sacra egyházművészeti programra hívjuk a kedves testvéreket.
Június 26-án Évközi 13. vasárnapi szentmisére 12 fős kórus GEMMA ÉNEKEGYÜTTES érkezik
Budapestről és délután 2 órakor koncertet adnak a Szent István Ház Mindszenty termében.

ARKME PROGRAMJAI
Május 21-én, szombat, 18.00-tól: PÜNKÖSDI BÁL. Jelentkezés: www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz

Bővebb információ az Egyesület aktuális programjairól a Ház facebook oldalán találhatóak:
www.facebook.com/szentistvanhaz.london

PÜNKÖSD A SZENTLÉLEK ÜNNEPE
„A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr

ugyanaz. És az erő megnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz.
A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik a bölcsesség szavait kapja
a Lélek által, a másik a tudományét ugyanattól a Lélektől. Más valaki a hitet kapja ugyanabban a Lélekben,
ismét más a gyógyítások adományát az egy Lélek által, vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, a szellemek
megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és
ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” 1 Kor 12, 4-11

Az Egyházat a Szentlélek élteti. Krisztus Mennybemenetele után elküldetett a Szentlélek és adományaival
megújít mindenkit, aki nyitott az Ő kegyelmeinek befogadására. Keresztény életünk mindennapjaiban
segítségünkre siet a Lélek, Aki megígértetett és elnyertük Pünkösdkor saját életünk és az Egyház
közösségének éltetésére. Nemcsak a hétköznapokban éltet minket a Szentlélek, hanem életünk nagy
döntéseihez is igénybe vehetjük segítségét. Ha a kisebb ügyeinkben segít, mennyivel inkább életünk
sarkalatos kérdéseiben nyerhetünk Tőle megvilágosítást? Mind a keresztény hivatását kereső saját életében
a Szentlélekkel való együttműködése által gyümölcsöző az élete és nyer útbaigazítást, mind pedig
a karizmákkal bőven megáldott közösségi testvéreitől nyerhet eligazítást, ha kéri és jó tanácsaik útján vezetést
nyerhet. A karizmák tehát mind egyénileg mind a közösség javára fordítva áldást jelentenek a hivatás keresés
és megtalálás útján. A Szentlélek vezetése néha hosszabb folyamat, a Lélek lépésről lépésre vezet minket.
Vannak olyan alkalmak, amikor komolyabb megvilágosítást kapunk ezekre nagyon érdemes odafigyelni és
építeni rájuk. Biztosak lehetünk abban, hogy ha kérjük a Szentlelket, segíteni fog számunkra érthető formában
és életünk e szinte legfontosabb kérdésében nem hagy magunkra.

Ebben a tudatban kérjük a Szentlélek kiáradását ezen a pünkösdön és életünk minden napján, hogy
Istennel való közvetlen kapcsolatunk és a testvére segítsége révén rátaláljunk és megmaradjunk
hivatásunkban és élhessünk az ő szeretetében és erejében magunk és az egész Egyház megszentelésének
szolgálatában. Ámen.                                                                                                                      János atya

http://www.ticketsource.co.uk/szentistvanhaz

