
HUNGARIAN ROMAN CATHOLIC CHAPLAINCY OF OUR LADY
“MAGYAROK NAGYASSZONYA”
RÓMAI KATOLIKUS FŐLELKÉSZSÉG
62. LITTLE EALING LANE - LONDON - W5 4EA
Tel.: 0044-(0)20-8566 0271/ Mobil: 07904864431
hungarian.chaplaincy@btinternet.com
www.facebook.com/szentistvanhaz.london
Rev. Csicsó János főlelkész

2023. SKÓCIAI SZENT MARGIT EMLÉKÉVE
No. 145/2022. november, december és 2023. január

SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON   ►november 1. – Kedd: MINDENSZENTEK ÜNNEPE: 11 órakor szentmise

►november 2. – Szerda: Halottak napja: 11-kor szentmise az elhunytakért

►november 6.– Évközi 32. Vasárnap: 11:30-kor szentmise

►november 20.– Krisztus Király Vasárnapja: 11:30-kor szentmise

►december 4. – Ádvent 2. Vasárnapja: 11:30-kor szentmise

►december 18. – 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 István vértanú ünnepe: 11:30-kor szentmise

►december 31. – 18-kor Hálaadó szentmise

►2023, január 1. – Újév és Szűz Mária, Isten anyja ünnepe: 11:30-kor szentmise

►január 8. – Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése: 11:30-kor szentmise

►január 22. – Évközi 3. Vasárnap: 11:30-kor szentmise

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

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

►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. - CR2 6EY
A következő szentmisék: november 27-én és 2023, január 29-én 1 órakor.

►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street - LU1 3AG
A következő szentmise időpontja: november 13-án 2 órakor.

►CAMBRIDGE: ST. LAURENCE templom, 91 Milton Rd. – CB4 1XB
A következő szentmise időpontja: december 11-én 3 órakor.

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



KARÁCSONYI VÁSÁR A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁRA
December 3-án, szombaton déli 12 órától 17.00 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 14.00-kor is ellátogat. Tombola is lesz. Jelentkezési határidő
„Mikulásra” november 28, viszont a helyek limitáltak és hamarabb betelhetnek. A vásáron házi készítésű
sütemények valamint diós és mákos bejgli is kapható. A helyszínen csakis készpénzzel lehet fizetni. Tisztelettel
kérem a magyar testvéreket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a vásár sikerét süteményekkel, kisorsolható
tombola-tárgyakkal, édességekkel, italokkal. A sütemény-felajánlásokat kérjük lehetőleg pénteken, ill.
szombaton időben eljuttatni a Házba. Szeretettel várunk minden kedves vendéget erre a hagyományos ünnepi
alkalomra!

ADVENTI BESZÉLGETÉS ERVIN ATYÁVAL
Advent 2. (december 4.) vasárnapi szentmise után Msgr. Lengyel Ervin nunciatúrai titkár, pápai káplán
tanúságtétele a karácsonyi felkészülésről a vatikáni diplomácia árnyékában és fényében.

ADVENTI LELKINAP: december 17-én 10 órától lelkinapot tartunk, „Irgalmasság a jászol közelében”
címmel. A lelkinap célja, hogy közösségben éljük meg a keresztény irgalmasságot, felismerjük Krisztus
szeretetét, az Eucharisztia szentségét, mint irgalmasság forrását fedezzük és lelkiekben megerősödve
készülhessünk fel a karácsonyi Ünnepekre.
Lelkinap előadója: Dr. Martos Levente Balázs atya – a budapesti Központi Szeminárium Rektora

SZENTESTE-KARÁCSONY VIGILIÁJA: december 24-én este 6 órakor szentmisére majd utána
szeretetvendégségre (AGAPÉ) várjuk a kedves testvéreket! Pogácsát, süteményeket szeretettel fogadunk!

A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA: A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy
névre szíveskedjenek kitölteni, 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.

FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS)
Minden hétköznap és legfőképpen szombaton vannak a hittanórák: 11 -16 óra között.

KERESZTELÉSEK: Molnár Paloma Anna, Lipták Jázmin Kyara, Hadár László Alexander,
Kaszmán Alexandre Tibor, Ofosu Kingsley András, Ofosu Vivienne Eszter

BÉRMÁLKOZŐK: Kálmán József, Lesenszky Annamária, Nuszer Márk és Madeline, Anghi Kristóf,
Geller Petra és Kristóf

ARKME RENDEZVÉNYEI

November 12, szombat: Disznótoros Bál (Ez a rendezvényünk már teltházas.)

November 26, szombat, 19.00: Laár András önálló estje (a Stage in London Ltd. szervezésében)

December 3, szombat, 11.30 – 17.00: Karácsonyi Vásár és Mikulás-járás (Önkéntesek segítségét várjuk!)

Rendezvényekkel kapcsolatos információért kérem hívja az alábbi számot: 07858399572 vagy írjon erre az
emailcímre: info@szentistvanhaz.org

mailto:info@szentistvanhaz.org


TEOLÓGIA ROVAT
„…Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.” - a Niceai Hitvallás

Gondolatok Hans Urs Von Balthasar teológiájából
„Amikor az Ige testté lesz, halálra szánt létében az Ige, Csend lesz. Az a tény, hogy egy halandó testi lény,

mint Ige vagy halhatatlan Szó fejezheti ki magát: ellentmondás. Ezt az ellentmondást élte meg az Isten Fia,
amikor felvette az emberi állapotot és kiüresítve önmagát engedelmes lett egészen a kereszthalálig (Fil 2). Az
Isten alakjából a szolga alakjába ereszkedett le. Ő volt a Második Izajás által leírt Szenvedő Szolga; ezért az
Atya megdicsőítette és úrrá tette. Mert a kereszten beteljesedik a legfőbb hatalom és a legfőbb szegénység
egysége. Jézus teljesen kiszolgáltatja magát, szerető engedelmességből az Atyának; ez az önátadás folytatódik
az Eukarisztiában az egyház ideje során. Minthogy ez a Csend (halál) áll a kinyilatkoztatás középpontjában,
az Egyház teológiája mindig befejezetlen és kimeríthetetlen marad.”

„A kenózis – önkiüresedés teológiája központi témája. A szerző megvizsgálja a keleti és nyugati
hagyományt, elemzi a különböző értelmezéseket. Az alapja az első kiüresedésnek a teremtésnek, amelyben az
Isten, a Teremtő szabadsága egy részét átengedi a teremtménynek; de a második hallatlan kenózisnak, a
kereszthalálnak is a forrása: ez a Fiú szeretet tényének a legvégső megnyilatkozása: a halálig menő
engedelmesség kifejezése annak, hogy a Fiút az Atya nemzi, hogy a Fiú az Atyától kapja létét. Így tehát
Krisztus keresztje be van írva a teremtésbe egészen a kezdet kezdetétől.”

„Balthasar nem áll meg a kereszthalálnál, hanem elvezet bennünket a pokolra, ahová Krisztus alászállott:
nagypéntek teológiájához csatolja nagyszombat teológiáját. Itt elérkeztünk arra a pontra, amely szerzőnk
lelkiségének legsajátosabb vonásár mutat rá. Szerinte Krisztus nemcsak a halál tényét   tapasztalja meg,
hanem a második halált is, vagyis az Istentől való elszakítottság állapotát is. Mert  Hádesz, a holtak birodalma
valóban az a pokol volt, ahol egyetlen reménysugár sem csillant fel.
A szerző azt állítja, hogy Jézus leszállt a pokolra és ezáltal a kárhozottak büntetését is megélte. Sőt egyedül
Jézus viselte el mindenkiért a tökéletes büntetést, miként ő engesztelte ki a kereszten minden ember bűnét.”

„Hans Urs von Balthasar teológiájának központi kérdését így fogalmazhatnánk meg: Hogyan vállalta Isten
azt a kockázatot, hogy szabad lényeket teremtett, akik fellázadhatnak ellene és vesztükbe mehetnek? Isten
valóban tehetetlen a lázadó emberi szabadsággal szemben? Nagyszombati misztériuma feljogosít a
reménységre. Az Isten Fia önkiüresítésében és halálában Isten nem idegenítette el önmagát. Mert itt van a
legközelebb önmagához, hiszen itt teljesíti azt a szabad elkötelezettséget, amit megengedett a teremtésnek. A
Teremtő mintegy önmagával fogadott, hogy megvalósítja azt, ami lehetetlennek látszott: olyan szabad
lényeket teremtett, akik önmagukban megállnak, anélkül, hogy elkárhozni hagyná őket.”

(H. U. v. Balthasar – válogatás a teológus műveiből: Róma 1989)

Mécs László – Fényt hagyni magunk után

Az élet örök búcsúzás, ó bárcsak tudnánk távozáskor Fényt hagyni, mint a Messiás!
Belészeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba,

hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj és minél jobban porlanak a bánat – barna hant alatt.

Fényt hagyni, mint a jó anyák.

Vagy legalábbis, mint a Nyár,
amely almákba és diókba szerette édes álmait és édességével világít

a hosszú – hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár.
Vagy legalábbis, mint a Nap, melyet elnyelt az alkonyat,

de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.

Óh, szent fényt hagyni volna jó!



LELKI OLVASMÁNYOK

NOVEMBER 1. – MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Szent Bernát apát beszédeiből - Siessünk a testvéreinkhez, akik várnak ránk!

Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és jelent-e számukra
valamit ez a mai ünneplésünk? Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, akiket Fiának biztos ígérete
szerint már maga a mennyei Atya dicsőít meg? Mit is számít nekik a mi magasztalásunk? A szentek nem
szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunk – és nem az
övék – származik abból, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket. Ami engem illet, meg kell vallanom, hogy a
róluk való megemlékezés hő vágyat gyullaszt bennem.

Az első ilyen vágy, amelyet ez a szentekről való megemlékezés bennünk felkelt, vagy még jobban
megerősít, az, hogy élvezzük boldogító közösségüket, és méltók legyünk az üdvözült lelkek társaságára égi
otthonukban: találkozzunk a pátriárkák karával, a próféták soraival, az apostolok testületével, a vértanúk
népes seregével, a hitvallók táborával, a szüzek kórusával, egyszóval együtt legyünk, és együtt
örvendezzünk a Mindenszentek egész közösségével. Kész befogadni bennünket a legelső idők egyháza, de
mi nem törődünk vele; várva várnak minket a szentek, de mi ezt semmibe se vesszük; várnak bennünket az
igazak, de mi úgy teszünk, mintha mit sem tudnánk róla.

Ébredjünk már fel végre, testvérek, támadjunk fel Krisztussal, és keressük az odafönt valókat; ami ott
fönt van, arra legyen gondunk. Vágyakozzunk azokhoz, akik várva várnak ránk, sietve induljunk feléjük,
akik készek befogadni bennünket, előzzük meg az üdvözült lelkeknek ezt a várakozását azzal, hogy mi is
oda kívánkozunk. De ne csak a szentek társaságát óhajtsuk, hanem boldogságukat is, és ne elégedjünk meg
azzal, hogy együtt leszünk velük, hanem lángoló buzgósággal törekedjünk dicsőségük elnyerésére is. Nem
veszélyes erre pályáznunk, és egyáltalán nem merészség ennek a dicsőségnek a keresése.

A másik ilyen vágy, amelyet a szentekről való megemlékezés gyújt bennünk, arra irányuljon, hogy
miként ezeknek a szenteknek megjelent maga Krisztus, a mi életünk, ugyanúgy jelenjék meg nekünk is, és
így mi magunk is jelen lehessünk Krisztussal az ő dicsőségében. Addig ugyanis Krisztus, aki számunkra a
Fő, nem így, dicsőséggel koronázva jelenik meg nekünk, hanem úgy mutatkozik, mint akit bűneinkért
tövissel megkoronáztak. Nagy szégyen lenne, ha a tövissel koronázott Főnek egy-egy tagja kényelemben
tetszelegne, hiszen minden bíbor ez idő alatt gyalázat lenne számára, és nem megtiszteltetés. De
elkövetkezik az az idő, amikor majd eljön Krisztus, és halálát többé már nem hirdetjük, hiszen tudjuk, hogy
vele együtt mi is meghaltunk, és hogy életünk őbenne van elrejtve. Megjelenik majd a dicsőséges Fő, és vele
együtt a tagok is megdicsőülve fognak ragyogni, hiszen átalakítja gyarló testünket, és saját megdicsőült
testéhez teszi hasonlóvá. Erre a dicsőségre vágyódjunk tehát teljes igyekezettel és biztos reménnyel! Hogy
pedig remélhessünk ebben, és erre a nagy boldogságra törekedni is merjünk, nagyon is szükségünk van a
szentek közbenjárására, hogy amit saját erőnkkel el nem érhetünk, azt közbenjárásukra Isten ajándékba adja
meg nekünk.

NOVEMBER 2. – HALOTTAK NAPJA
Szent Ambrus püspök könyvéből - Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!

Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mondja Pál is: Számomra az
élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicsoda Krisztus, ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért
haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! Akarjunk mindennap így meghalni, és tényleg haljunk is meg így,
hogy lelkünk a halál által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és a halál képét öltse magára oly magasságokba
emelkedve, ahová már nem érhetnek fel a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket beszennyezni. A
test törvénye ugyanis a lélek törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a lelket. De mi erre az orvosság? Ki
vált meg e halálra szánt testtől? Az Isten kegyelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által (Róm 7, 24-25).

Van tehát orvosunk, használjuk is az orvosságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyelme, és a mi testünk ez a
halálra szánt test. Tehát szakadjunk el a testtől, de ne szakadjunk el Krisztustól. Bár testben élünk, mégse
kövessük a test kívánságait, ne mondjunk le a természet jogairól, de becsüljük többre a kegyelmi adományokat.
Mi többre van még szükség? Egynek a halála megváltotta az egész világot. Krisztus nem halhatott volna meg,
ha ő nem akarja. Ám ő nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban
megmenteni, mint éppen halálával, így tehát az ő halála mindenki élete lett. Halála jegyét hordozzuk
magunkon, halálát hirdetjük imádságunkban, azt magasztaljuk áldozatbemutatásunkban. Az ő halála győzelem,
az ő halála szentség, az ő halála minden évben a világ főünnepe.

http://www.szentiras.hu/SZIT/Fil%201,%2021
http://www.szentiras.hu/SZIT/R%C3%B3m%207,%2024-25



