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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

I. évfolyam, 3. szám, 2019. április 

 

 

Kedves Testvéreink! 

 

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

hírmondó lapjának, a BÉKÉ-nek harmadik számát. 

Nagyhéten, Húsvét ünnepére készülve 

igyekszünk lelki felkészülést biztosítani, 

de természetesen beszámolunk 

templomunk életével kapcsolatos 

információkról és a 2020-as 

Eucharisztikus Kongresszus 

előkészületeiről is.  

Jó lehetőség ez az időszak arra, hogy 

jobban megismerjük Jézust, közelebb 

kerüljünk hozzá, Philipp atya 

virágvasárnapi prédikációjának 

gondolatait magunkévá téve, Jézus 

keresztútjának egyik szereplőjén 

keresztül szemléljük Őt, beleképzeljük 

magunkat a helyzetekbe, mintha mi 

magunk is ott lennénk a keresztúton, a 

Golgotánál, halála pillanatában… Bálint 

atya, korábbi, méltán szeretett 

templomigazgatónk szavaival élve 

mondjuk együtt Jézusnak: „Érettem. 

Helyettem. Köszönöm!” 

Jézus szeretné, ha minél közelebb 

kerülnénk Hozzá, és szeretné, ha a 

barátai lennénk. Ő mindig vár minket a 

templomokban, a szentségimádások 

alkalmával, az imaórákon.  

Isten mindig velünk van, de ránk is szükség van ahhoz, hogy ezekből a lehetőségekből valódi 

találkozások legyenek! Tartsunk tehát Vele minden nap, a nagyhéten és húsvétkor különösen 

is!  

 

Az előző számokhoz 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 
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Templomunk hírei 

Az élet forrása 
Templomigazgatónk, Stanis atya és templomunk missziós küldötte február 24-én szerepelt a 

Mária Rádió, „Az élet forrása” c. műsorában. A templom életéről, programjairól, a 2020-as 

Eucharisztikus Kongresszusra való eddigi felkészülésről, valamint a jövőbeli tervekről 

beszélgettünk. 

Az élet forrása az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést segíti, információt nyújtva a 

közösségekben, plébániákon zajló előkészületekről, programokról is. A műsor kéthetente 

vasárnap 21 órától hallható Mária Rádióban, műsorvezető Barlay Gábor. A korábbi műsorok, 

így a templomunkról szóló adás is visszahallgatható a Mária Rádió honlapján, az archívumban: 

https://hangtar.mariaradio.hu/Az_elet_forrasa.  

 

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

szentségimádást tartunk, és a szentségimádás alatt gyónási lehetőség is van. Vegyünk részt 

minél többször ezeken az alkalmakon, kerüljünk a húsvéti időszakban is közelebb Jézushoz, 

aki mindig jelen van az Oltáriszentségben! 

Aki pedig másik időpontban is szeretne részt venni szentségimádáson, azoknak jó lehetőség a 

Belvárosi Plébániatemplomban lévő folyamatos szentségimádás. Ott minden nap, 0-24 órában 

látogatható az Oltáriszentség, azonban ennek az állandóságnak a biztosításához nagy szükség 

van az egy-egy imádási órát vállaló adorálókra, különösen az éjszakai órákban és hétvégenként. 

A szervezők 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. 

 

Bibliaórák templomunkban 
Templomunkban folyamatosan tartjuk a 

felnőtteknek szóló Biblia órákat. Kéthetente kedden 

esténként, a délutáni szentmise után (általában 18 

órai kezdettel) találkozunk, a templom fenti 

társalgójában. Az órákon fiatalos kiscsoportban a 

Biblia mélyebb megismerése, értelmezése által a 

sokszínű témákkal foglalkozunk, de több izgalmas 

kérdést is átbeszélünk vidám, imádságos 

hangulatban, némi ropogtatnivalóval és sok-sok 

közvetlenséggel. 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 a nagyböjti időszakban és húsvét alkalmával mindig 

gyönyörű énekszóval segíti az elmélyülést, mellyel nagyban támogatják Istenhez való 

közeledésünket. Sokat jelent számunkra, hogy áldásos szolgálatuknak köszönhetően 

mélyebben átélhetjük a nagyheti eseményeket. Köszönjük szolgálatukat! 
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A 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 húsvéti lelki készülethez 
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem! Így kezdődött a virágvasárnap előtti, az úgynevezett 

fekete vasárnapi szentmise. 

Most, amikor olyan közel vagyunk húsvéthoz, 

Isten népe kéri az Úrtól az igazságot, hiszen 

mindenhol a világban fontos az igazság. Az 

Egyház sokszor beszél róla, utóbbi időben Ferenc 

pápa is. Ugyanis, ha hiányzik az igazság, nincs 

béke a földön. 

Az Evangéliumban Jézus megmutatta az igazi 

szeretetet, amely igazságra épül. Nincs igazi 

szeretet igazság nélkül, és az igazság önmagában 

nem elég, igazi szeretet is kell. Az evangéliumi 

esemény két részből áll.  

Az első részben a farizeusok egy bűnös asszonnyal mentek Jézushoz és kérdést tettek fel neki.  

Be kell tartani a régi törvényt és meg kell kövezni a házasságtörő asszonyt? A farizeusok úgy 

tettek, mintha a törvényt akarták volna betartatni, de valójában Jézust akarták próbára tenni. 

Ehhez felhasználták a törvényt, saját céljaikra. Jézus, aki ülve írt és tanít, úgy tett mintha nem 

figyelne rájuk. 

A házasságtörés mindig nagy bűn volt, akkor és most is: tönkreteszi a családot, a családtagokat 

és az embert saját magát is, mert a házasságtörés hazugságra épül és kettős életet jelent, tehát 

hiányzik az igazság és a szeretet. Jézus válaszolt a kérdésre: tiszteletben tartotta a törvényt és 

nem esett bele a csapdába. 

Az evangélium második részében a farizeusok megszégyenülve visszavonultak, és Jézus 

egyedül maradt a bűnös asszonnyal, aki már megbánta bűneit. Jézus megbocsátotta bűnét és 

figyelmeztette, hogy többé ne vétkezzen.  

Minden bűnre kaphatunk bűnbocsánatot, ha elismerjük elkövetését. A Szentírás szerint azonban 

egy fajta bűnre nem kaphatunk bűnbocsánatot: a Szentlélek ellen elkövetett bűnre, amikor bűn 

elkövetője nem akarja elismerni a saját bűnét, és nem kér bűnbocsánatot. Isten -, "aki nélküled 

alkotott téged, nem tesz megigazulttá téged nélküled" [Szent Ágoston, beszédei 169] - 

irgalmasságának elfogadása részünkről megköveteli bűneink megvallását. "Ha azt állítjuk, 

hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha 

megvalljuk bűneinket, akkor mivel Ő jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden 

gonoszságtól megtisztít minket." (1Jn 1,8–9) [KEK 1847]. Mint az orvos, aki a sebet 

megvizsgálja, mielőtt meggyógyítaná, Isten az ő Igéje és Lelke által éles fényt vet a bűnre [KEK 

1848]. 

Istenünk, te megadod az igazaknak érdemük jutalmát és a bűnbánóknak bűneik bocsánatát. 

Irgalmazz hozzád könyörgő népednek, hogy bűneinket megvallva, elnyerjük bocsánatodat! 

Istentől az igazságon túl megkapjuk az igazi szeretetet, ha bizalommal fordulunk hozzá és 

őszintén megbánjuk bűneinket. Így mi is az igazságra épülő szeretetben élhetünk. 
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Az Eucharisztikus Kongresszus néhány előkészítő programjáról 

Missziós kereszt 
2019 április 17-20. között templomunkhoz is közel lesz az Eucharisztikus Kongresszus 

missziós keresztje, a józsefvárosi Szent József Plébánián (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 

7.). Ha lehetőségünk engedi, tekintsük meg ezt a csodálatos, gazdag ereklyét! 

 

Elsőáldozás az Eucharisztikus Kongresszuson 
A budapesti, 52. Eucharisztikus Kongresszuson lehetőség lesz elsőáldozásra is. A NEK 

nyitómiséjén, 2020. szeptember 13-án, délután 4 órától a Puskás Ferenc Stadionban kerül sor 

az elsőáldozásra, mely során a személyes találkozás élményét közösségi élmény is kiegészíti, 

így igazi csodában lehet majd részünk. 

 

Misevlog 
Februártól minden csütörtökön rövid videók jelennek meg, melyekben Fábry Kornél atya a 

szentmise titkaiba avat be bennünket, magyarázza a misét, hogy minél jobban megértsük, miről 

szól a liturgia, mit miért teszünk. A Misevlog a 

https://www.youtube.com/channel/UC1zuucvh8x0XxGmPEF_KNUg?reload=9 oldalán érhető 

el. 

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 

 

Szentségimádás: csütörtök 16:00-17:00 

 

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 

Kivételes lehetőség templomunkban, hogy három atya szolgálatának köszönhetően ennyire sok 

időpontban gyónhatunk. A gyónás lelki szükségletünk, csodálatos kegyelemforrás és nagyon 

sokat segíthet lelki életünk fejlődésében. Éljünk hát a lehetőséggel és járuljunk rendszeresen 

szentgyónáshoz, különösen a nagyböjtben és a húsvéti időszakban! 

 

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 húsvéti időszakot kívánunk! 
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