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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

I. évfolyam, 2. szám, 2018. december 

 

Kedves Testvéreink! 

 

Örömmel adjuk ki a Belvárosi (Szervita) Szent Anna Templomigazgatóság félévente 

megjelenő, új hírmondó lapjának, a BÉKÉ-nek második számát. 

 

Az első szám kiadása óta eltelt fél évben sok minden történt templomunk életében is, valamint 

a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek terén is. Második számunk ezekről 

kíván röviden beszámolni, továbbá hírt adunk néhány előttünk álló eseményről. De így, 

karácsony előtt szeretnénk Híveink lelki felkészüléséhez is hozzájárulni. 

Az első számhoz hasonlóan most is nyomtatásban és elektronikus formában is közzétesszük 

majd a BÉKÉ-t. Reméljük, hogy ezáltal minél több Hívünkhöz eljut az újság, és 

hozzájárulhatunk a békés, lélekben gazdagító felkészüléshez! 

 

Isten áldását kívánjuk minden kedves Hívünkre! 

 

Üdvözlettel: 

Pap Anna 

szerkesztő, a Templom missziós küldötte 

 

Templomunk hírei 

Szentségimádások templomunkban és a közelben 
Templomunkban csütörtökönként a 17:15-ös szentmise előtt, 16 és 17 óra között csendes 

szentségimádásra van lehetőség. Jó alkalom ez a Jézussal való találkozásra, a csendes imára és 

a lelki felkészülésre. A szentségimádások alatt gyónási lehetőség is van. 

Azonban hozzánk egészen közel, a Belvárosi Plébániatemplomban folytonos szentségimádás 

zajlik, minden nap, 0-24 órában látogatható az Oltáriszentség. Itt is nagy szükség van az egy-

egy imádási órát vállaló adorálókra, így kérik, hogy a szentségimádásra előzetesen 

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

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

 

NEKtár 
Templomunkban egy új újságot is terjesztünk, mely a Közép-pesti plébániák 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusi lapját, a NEKtárt. Híveink bizonyára találkoztak már az újsággal 

a padokon, hiszen nálunk már a harmadik szám jelent meg december folyamán. Az újság a 

Hívek számára ingyenes, bátran vigyék magukkal az egyes lapszámokat. 

 

Bibliaórák templomunkban 
Templomunkban januártól folytatódnak a felnőtteknek szóló Biblia órák. Várhatóan kéthetente 

kedden esténként, a délutáni szentmise után, körülbelül 18 órától kezdődnek majd. Az órákon 

a Biblia mélyebb megismerése, értelmezése által a következő témakörökkel is foglalkozunk, 

kis csoportban: 
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• Isten valóban 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. 

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. 

 

Stanis Atya gondolatai a karácsonyi készülődéshez 
Keresztelő Szent János elküldte néhány tanítványát Jézushoz, hogy megkérdezzék Tőle: Te 

vagy a Messiás? 

A válasz: teljesítettem a Szentírást: – „a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, 

a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt” (Mt 11,5) –, tehát én vagyok a Messiás. Majd 

Jánosról mondta, hogy ő a legnagyobb az asszonyok szülötte közül, ő a legnagyobb próféta. 

Jézus maga erősíti meg: ő az, akit Isten megígért. És olyan próféta, aki mindig Isten törvénye 

szerint cselekedett. Alázatos volt.  

Az alázat fontos erény, de ma nem divatos. Ez az erény segít, hogy az ember a valóságban, az 

igazságban éljen, és így kapcsolatban legyen a világgal. Az alázat az igaz járás: segít 

megismerni önmagunkat.  

Keresztelő János tudta, hogy jó és fontos próféta volt, de felismerte, hogy mégsem a 

legfontosabb, mert Jézus még fontosabb. Mi mást jelent az, hogy készítsétek az utat, minthogy 

alázatosan gondolkodjatok róla? Róla vegyetek példát az alázatosság tekintetében! Alázatos 

volt, ezért a munkája eredményes, hasznos és gyümölcsöző volt. Ő látta, hogy hol van az 

üdvösség; tudta jól, hogy ő csak gyertyaláng, és vigyázott arra, nehogy a kevélység szele 

kioltsa. (Szent Ágoston gondolatai alapján) 

A farizeusok, bár okos tudósok és gazdagok voltak, a munkájuk sokszor terméketlen maradt, 

mert nem voltak alázatosak. 

Aki felismeri saját helyzetét és ismeri önmagát, az nyugodtabb, békésebb örömmel tölt el 

minden napot, így a problémát is jobban tudja kezelni, megtalálja a helyes módot, hogyan kell 

viselkedni másokkal. Az akkori emberek féltek a farizeusoktól, de szerették Jánost és hozzá 

mentek. Azért, mert egyszerű és alázatos szívű volt. 

 

Most, az öröm vasárnapjának hetében, néhány nappal karácsony előtt örülünk, hiszen az Úr 

közel van. Tehát tanuljuk meg tőle Advent leckéjét: őrizzük szívünkben az ígéretek szavait, 

olvassuk az idők jeleit, hogy mindig és mindenütt észrevegyük azt, „akinek el kell jönnie” (Mt 

11,3). Ebben segít az alázat.  

Ha alázatos szívűek vagyunk, ezekben a napokban Isten el fogja tölteni a lelkünket az Ő 

kegyelmével, az igazi örömmel. Így legyünk igazán adventi emberek! Ámen 
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Az Eucharisztikus Kongresszus néhány előkészítő programjáról 

Második felkészülési év meghirdetése 
2018 Pünkösd hétfőjén Dr. Erdő Péter bíboros úr Máriaremetén megnyitotta a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus második felkészülési évét. A felkészülési évek mindig pünkösdtől 

a következő év pünkösdjéig tartanak. A második felkészülési év a közösségekről, az egyházról 

szól, így egyik célja, hogy az egyházközségen belül az egyének és a közösségek megismerjék 

egymást és közelebb kerüljenek egymáshoz, ezáltal pedig Istenhez is. 

 

Adorációs iskola 
Szent II. János Pál pápa "az imádás iskoláinak" megalapítására hívott, annak érdekében, hogy 

újra bevezessük az embereket a szentségimádásba, és ezáltal közelebb kerüljenek Jézushoz. 

Erre dolgozott ki az Emmánuel Közösség egy tizenkét alkalomból álló "iskolát". Az adorációs 

iskola jó lehetőség mindazoknak, akik szeretnék megtanulni, hogyan tudnak egyre jobban 

imádkozni, hogyan tudnak egyre inkább Atyánkra és Jézusra figyelni. 

Az országban 34 helyszínen lehet csatlakozni az adorációs iskolákhoz, melyből 14 a fővárosban 

található. Bővebb információ a https://ador.emmanuel.hu/#/ oldalon olvasható. 

 

Missziós Kereszt 
A 2020-as budapesti NEK szimbóluma, a Missziós Kereszt november 30-án jutott el az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. A Főegyházmegyén belül különböző templomokban 

köszöntik: 

2018. dec. 18. - 2019. január 2.: Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia 

2019. január 3-7.: Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia, Bosnyák téri templom 

2019. február 1-4.: Pasaréti templom 

A Missziós Kereszt a 2007-es budapesti városmisszióra készült. A 3 méter magas, 

bronzborítású tölgyfakeresztben különböző magyar vonatkozású szentek és boldogok ereklyéit 

láthatjuk. Érdemes tehát megtekinteni! 

 

Szentlélek szeminárium 
2019. január 15-étől Szentlélek szeminárium indul a Rákosfalvai Szent István Király plébánián, 

amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt a Szentlélek újjáteremtő erejének 

megtapasztalására. A szemináriumot Kemenes Gábor atya vezeti majd. A kurzus január 15-én 

kezdődik, 9 héten át tart majd, keddenként 19.30-tól. 

Jelentkezés: 2018. december 28-ig a SzentlelekSzeminarium2019@googlegroups.com email 

címen vagy telefonon (Rozslay Zsuzsanna: +36 30 5382232). 

Pontos cím: XIV. Álmos vezér tér 1. 

Az Örs vezér térről egy megálló a 81, 82-es trolival vagy a 131, 144, 231-es autóbusszal 

 

"A szeminárium bátorítást kíván nyújtani, hogy merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, 

merjél hinni Isten határtalan szeretetében... merjél hinni abban, hogy a keresztény élet 

győzelmes élet (Jn 8,32; 6,47), örömteli élet (Jn 15,14; 17,13), erővel teli élet (2Kor 12,10). Ez 

az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, 

reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak 

személyisége csodálatos módon kibontakozik és beteljesül. Isten teremtői szándékát valósítja 

meg, aki kezdettől fogva Fiához, Jézushoz akar hasonlóvá tenni mindenkit (Róm 8.29)." 

(Katona István atya) 
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A szentmisék általános rendje templomunkban 
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 

 

A szentmisék rendje a karácsonyi időszakban 
december 22, szombat: 17:15 

december 23., vasárnap: 9, 11:30, 17:15 

december 24., hétfő, Szenteste: 24 óra – éjféli mise 

december 25., kedd, Karácsony: 11:30, 17:15 

december 26., szerda, Karácsony: 17:15 

december 27., csütörtök: 17:15 (a szentségimádás szünetel) 

december 28., péntek: 17:15 

december 29., szombat: 17:15 

december 30., vasárnap, Szent Család ünnepe: 9, 11:30, 17:15 

december 31., hétfő, Szilveszter: 17:15 

január 1., kedd, Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe: 11:30, 17:15 

január 2., szerda: 17:15 

január 3., csütörtök: 17:15 

január 4., péntek: 17:15 

január 5., szombat: 17:15 

január 6., vasárnap, Vízkereszt: 9, 11:30, 17:15 

 

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, békés karácsonyi időszakot kívánunk! 
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