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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

I. évfolyam, 1. szám, 2018. április 

 

 

Kedves Testvéreink! 

 

Örömmel adjuk hírül, hogy a Belvárosi (Szervita) Szent Anna Templomigazgatóság - készülve 

a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra, - elindítja 

félévente megjelenő, új hírmondó lapját, a BÉKE, azaz Belvárosi Élet Kibontakozása az 

Eucharisztiában c. újságját. 

 

A BÉKE egy olyan lap lesz, melyben a Hívek 

negyedévente tájékozódhatnak az aktuális időszak 

fontosabb eseményeiről, programjairól, mind 

Templomunkkal, mind pedig az Eucharisztikus 

Kongresszus előkészületeivel kapcsolatban. 

Szeretnénk, hogy a kedves Testvérek minél többet 

tudjanak meg az eseményekről, lehetőségekről, de 

főként az Eucharisztiáról. 

Közös célunk az életszentség, amely az 

Oltáriszentséghez való közeledés által lehetséges. 

Lapunk, tartalma által ebben igyekszik segítséget 

nyújtani. 

 

Annak érdekében, hogy minél több Hívünkhöz 

eljusson lapunk, nyomtatásban és elektronikus úton 

is elérhetővé tesszük. Így Templomunkban, 

nyomtatott formában is megtalálják majd, de 

honlapunkon és Facebook oldalunkon is 

közzétesszük. 

 

Isten áldását kívánjuk minden kedves Hívőnkre! 

 

Üdvözlettel: 

Pap Anna 

szerkesztő, a Templom missziós küldötte 

 

Szeptembertől új szentmisénk van 
2017 szeptemberétől hétköznapokon már nem csak 17:15-kor, hanem 12:30-kor is tartunk 

szentmisét. Annak érdekében, hogy minél többen tudjanak élni a napi szentmise lehetőségével, 

igyekeztünk a dél körüli időpontot biztosítani. Így talán idősebb Híveink, de akár a munkából 

ebédszünetre induló, vagy a Belvárosban feladataikat végző Hívek is eljuthatnak hozzánk. A 

szentmise előtt gyónási lehetőség is biztosított. 

 

1. Templomunk oltára 

mailto:belvsztanna@gmail.com


Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság 
1052 Budapest, Szervita tér 6.  Tel.: 06/1-318-55-36 Email: belvsztanna@gmail.com 

2 
 

Szentségimádások templomunkban 
Templomunkban minden csütörtökön a délutáni 

szentmise előtt, 16 és 17 óra között csendes 

szentségimádást tartunk. Jó alkalom ez 

mindannyiunknak a csendes elmélyülésre és a 

Jézussal való kapcsolat ápolására. 

A szentségimádások alatt gyónási lehetőség is 

van. 

 

 

Örökimádás a Belvárosi 

Templomban 
De szentségimádásra nem csak nálunk, hanem a Belváros több templomában is lehetőség van. 

2018. január elsején 0 óra 00 perckor elindult a Belvárosi Templomban a folytonos 

szentségimádás. Ez a folytonosság azt jelenti, hogy minden nap, minden órában, még éjszaka 

is elérhető az Oltáriszentség, bármikor látogatható! Ez a lehetőség jól szimbolizálja azt, hogy 

Jézus mindig vár minket, mindig jelen van az életünkben, csak oda kell lépnünk hozzá, meg 

kell szólítanunk Őt. 

Ahhoz azonban, hogy az örökimádást fent lehessen tartani, adoráló, imádkozó Hívekre is 

szükség van, hiszen az Oltáriszentséget nem lehet magára hagyni! Ezért buzdítjuk Híveinket, 

hogy éljenek ezzel a kegyelmi ajándékkal, Jézussal való találkozási lehetőséggel, és minél 

gyakrabban, lehetőség szerint hetente legalább egyszer töltsenek egy órát Jézussal. 

A Szervezők kérik, hogy a szentségimádásra - a tervezés és a lebonyolítás megkönnyítése végett 

– előzetesen regisztráljunk. A regisztráció a http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/ oldalon 

keresztül történik, de lehetőség van személyesen vagy telefonon keresztül is jelentkezni. 

Telefonon az ún. „napszak felelősöknél”, személyesen a plébániai hivatalban, a regisztrációs 

időpontokban. A napszak felelősök neve és elérhetőségei: 

00:00 – 06:00 órai időszakért felelős személy: Balogh Endre +36-20-432-2186 

06:00 – 12:00 órai időszakért felelős személy: Bitter Lajos +36-20-432-2213 

12:00 – 18:00 órai időszakért felelős személy: Dr. Osztie Éva +36-20-432-2193 

18:00 – 24:00 órai időszakért felelős személy: Szepesi Ferenc +36-20-432-2196 

A személyes regisztráció időpontjai a plébániai hivatalban: hétfőn: 08:00 – 10:00 és pénteken: 

08:00 – 10:00. A plébániai hivatal címe: 1056 Budapest, Március 15. tér 2. (földszint) 

 

Bibliaórák keddenként 
Kéthetente kedden esténként, a délutáni szentmise után, körülbelül 18 órától Bibliaórát tartunk, 

elsősorban fiatalok számára. Az órákon a Biblia mélyebb megismerése, értelmezése által a 

következő témakörökkel is foglalkozunk, kis csoportban: 

 Valóban Isten közel van az emberhez? 

 Mi az isteni kinyilatkoztatás? Mi a hagyomány? Mi a Szentírás? 

 A Biblia: isteni könyv vagy emberi? 

 Hogyan kell olvasni a Szentírást? 

De sok más, izgalmas kérdést is átbeszélünk a fiatalos, vidám, baráti hangulatú alkalmainkon. 

Az alkalmainkat Mazzuchelli Stanislao atya tartja. 

Helyszín templomunk fenti társalgója. (Ha a templom esetleg már zárva lenne, akkor az oldalsó 

bejáraton, az építkezésen keresztül közelíthető meg a templom, a sekrestye kapuján.) 

2. Szentségimádás Templomunkban 
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Minden érdeklődő, Istent kereső, a Bibliát jobban megismerni vágyó Testvérünket szeretettel 

várjuk! 

 

Szervita Kórus 
Templomunk énekkara, a Szervita Kórus továbbra is szeretettel várja az énekelni vágyókat. Az 

éneklés kiváló lehetőség Isten dicsőítésére, egyben a közösségi szolgálatra is. Az énekkari 

próbákra kedd esténként, 19 és 21 óra között kerül sor a sekrestyében. Bővebb információ 

Noseda Tibor Karnagy Úrtól kapható. 

 

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
12020-ban Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus. A Kongresszus nemzetközi, 

világméretű ünnep, melynek középpontjában Krisztus áll. 

Jelmondata: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7) 

Néhányan talán még emlékezhetnek arra, hogy 1938-ban 

szintén fővárosunk adott otthont ennek a rendezvénynek, ami 

igazán nagyszabású volt. Most is erre törekszünk, hiszen a 

Kongresszus célja Jézus megismerése, szeretetének kifejezése 

és a Hozzá való közeledés. 

De ahhoz, hogy ez az ünnep ne csak néhány nap legyen, amit 

utána el is felejtünk, hanem Jézussal való kapcsoltunk valóban 

megújuljon, felkészülésre van szükség. A 2017 és 2020 között 

zajló három éves felkészülés első éve az egyénekről, második 

éve az egyházról, harmadik éve pedig a világ életéről szól. 

Ennek megfelelően, most, az első évben az egyéni megtérésre, 

az egyéni hitünk megerősítésére helyezzük a hangsúlyt. 

Az Eucharisztikus Kongresszusról minden lényeges 

információ, valamint a friss hírek is megtalálhatóak az 

https://www.iec2020.hu/ oldalon. 

 

Az Eucharisztikus Kongresszus néhány előkészítő programjáról 

Missziósküldöttek képzése 
A különböző katolikus plébániák, templomok, közösségek és csoportok delegáltak egy, illetve 

két fő ún. missziós küldöttet, akiknek az a feladatuk, hogy segítsék saját közösségeik 

felkészülését az Eucharisztikus Kongresszusra. 

A küldöttek 2017 tavaszán és nyarán képzésen vettek részt, melyen tanulhattak a feladataikról, 

a Kongresszusról, de hitüket és Jézussal való kapcsolatukat is megerősíthették. 

 

Első felkészülési év meghirdetése 
2017 Pünkösd hétfőjén Dr. Erdő Péter bíboros úr Máriaremetén megnyitotta a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus első felkészülési évét. A felkészülési évek ennek megfelelően 

mindig pünkösdtől a következő év pünkösdjéig tartanak. 

 

                                                           
1 A kép forrása: https://www.iec2020.hu/letoltesek/  

3. Az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus logója 
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Adorációs iskola 
2017 szeptemberétől 12 alkalmas adorációs imaiskola került megrendezésre a Városmajori 

Templomban, melyet a Kongresszus főtitkára, Dr. Fábry Kornél Atya tartott. Az alkalmak 

szentmisével kezdődtek, majd Kornél Atya előadásait hallgathattuk, melyek segítettek minket 

közelebb vinni az Oltáriszentséghez. Az előadások után pedig szentségimádás keretében 

tarthattuk a kapcsolatot Jézussal. 

Bemutatkoznak a missziós küldöttek 
Templomunknak két missziós küldöttje van, akik azon dolgoznak, hogy 

szervező háttérmunkájukkal segítsenek minél több és gazdagabb 

lehetőséget biztosítani a Hívek számára a Jézussal való személyes 

kapcsolat elmélyítésére. Egyik küldöttünkkel, Szőke Imrével gyakran 

találkozhatnak Híveink, hiszen rendszeresen szolgál Templomunkban, 

sekrestyésként és ministránsként egyaránt. Másik küldöttünk, Pap Anna 

családjával kisgyermekkora óta jár Templomunkba, az utóbbi években 

a hívek közösségének aktív tagja. Elkötelezett azért, hogy családias kis 

közösségű Templomunkban megerősödjön az összetartó 

szeretetközösség.  

A szentmisék rendje 
Hétfőtől péntekig: 12:15 (csendes) és 17:15 (orgonás) 

Szombaton: 17:15 

Vasárnap: 9:00, 11:30 és 17:15 

 

Szentgyónási lehetőség: 

Hétfőtől péntekig: 11:45-12:10 és 16:00-17:45 

Szombaton: 16:00-17:45 

Vasárnap: 8:30-9:00; 10:30-12:30 és 16:00-17:45 

 

Szentségimádás: csütörtök 16:00-17:00 

 

Elérhetőségek, információk 
Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság 

1052 Budapest, Szervita tér 6. 

Telefonszám: +36/1-318-55-36 

Honlap: http://www.szentanna5.hu/wp/  

Email: belvsztanna@gmail.com  

 

Ügyfélfogadás: hétköznap: 16:00-16:45 

 

Urnatemető látogatási ideje: naponta 16 és 17 óra között 

 

Új urnatemetőnkbe egy, két, illetve három férőhelyes urnahelyek 

bérelhetők. Érdeklődni a sekrestyében lehet, nyitvatartási időben, valamint a +36/1-318-55-36 

és a +36/30-887-8311 telefonszámokon. 

 

Minden kedves Hívünknek áldott húsvéti időszakot kívánunk! 

4. Pap Anna, kezében a 

missziós küldötti megbízással 

5. Belvárosi Szent Anna 

Templom 
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