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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

I. évfolyam, 4. szám, 2019. december 

 

Kedves Testvéreink! 

 

Szeretettel köszöntjük a Belvárosi (Szervita) Szent Anna Templomigazgatóság félévente 

megjelenő hírmondó lapjának, a BÉKE negyedik számának olvasóit. 

 

Készülünk a közelgő karácsonyi ünnepekre, egyben készülünk az egyre közeledő budapesti 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (a továbbiakban NEK) is, melyre már csak 260 

napot kell várnunk. Sok program volt az utóbbi időben, de igazán színes kínálat áll előttünk is. 

A legfontosabb azonban, hogy mi magunk készüljünk a Jézussal való találkozásra. 

Karácsonykor a megszülető Kis Jézus segít nekünk, hogy előkészüljünk arra, hogy 

szeptemberben az Eucharisztiában találkozhatunk Vele. 

A mostani számban – advent negyedik vasárnapjához kapcsolódva - szeretnénk segítséget 

nyújtani a karácsonyra való lelki felkészüléshez, valamint hírt adnánk templomunk 

programjairól és a NEK előkészületeiről is. 

 

A korábbi számokhoz hasonlóan most is nyomtatásban és elektronikus formában is 

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

 

Isten áldását kívánjuk minden kedves Hívünkre! 

 

Üdvözlettel: 

Pap Anna 

szerkesztő, a Templom missziós küldötte 
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Stanis atya gondolatai a karácsonyi készülődéshez 
Advent negyedik vasárnapjának evangéliuma már egyértelműen a Karácsonyra, a Születés 

ünnepére irányítja figyelmünket. Az Evangéliumban a főszereplő Szent József, Jézus nevelő 

apja, aki Isten akarata szerint adta Neki a Jézus nevet, ezzel elismerve saját fiának Jézust. 

 

A „Jézus” név az ősi, magyar fordításban „Józsue”-ként ismert névből ered, amelynek jelentése 

„Isten segítség”, „Isten megsegít”. Az Ószövetségben több Józsue van, akik szintén segítették 

Izraelt és bevezették a Szentföldre.  

 

Jézus a Megváltó valóban Józsue, Isten kiválasztottainak vezére, aki megnyitja a vágyott 

Ország kapuit előttünk. Jézus valóban az, akiben Isten megsegíti az egész emberi nemet, 

bevezet minket örökkévalóságba. Ő azt mondta nekünk, hogy velünk marad a világ végéig (vö 

Mt 28, 20), mert Ő az igazi Messiás.  

 

Karácsony előtt igen fontos a szívünkbe fogadni ezeket 

a gondolatokat, hogy valóban megértsük és átérezzük az 

előttünk álló ünnepet. Nem csak azt ünnepeljük, hogy 

Jézus kétezer éve megszületett, hanem mindenekelőtt 

azt, hogy Isten – hűen az embernek az ősbűn elkövetése 

után adott és folytonosan megújított szavához – ebben a 

Betlehemben született gyermekben elküldte a 

beteljesedést, önmaga legnagyobb és legigazabb 

segítségét, nekünk adva azt, aki által beléphetünk 

hazánk eddig zárt kapuján. Jézusban segítséget, erőt, 

otthont kaptunk Istentől – vezért és a szeretet, 

megváltás, Isten közelségének, emberrel való közösségének szentségét.  

Ha lelkünk átöleli ezt a valóságot, belőlünk is önkéntelenül feltör az imádság, ahogyan az utolsó 

adventi nagy Ó-antifónában, a december 23-iban olvashatjuk: 

„Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel, csak téged áhít Izrael, és hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján 

hontalan. Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael!” 
 

Templomunk hírei 

Szentségimádások templomunkban és a közelben 
Templomunkban továbbra is csütörtökönként tartunk szentségimádást, a 17:15-ös szentmise 

előtt, 16 és 17 óra között. Jó alkalom ez a Jézussal való találkozásra, a csendes imára és a lelki 

felkészülésre, melyre a 2020-as évben különösen is nagy szükségünk lesz. A csendes 

szentségimádások alatt gyónási lehetőség is van. 

Tőlünk nem messze, a Belvárosi Plébániatemplomban mindig elérhető az Oltáriszentség, 

hiszen folytonos szentségimádás zajlik, minden nap, 0-24 órában. Érdemes minél gyakrabban 

élnünk ezzel a csodálatos lehetőséggel. 

 

Bibliaórák templomunkban 
Január 21-étől kéthetente keddenként, az esti szentmise után, 18 órától folytatódnak a fiatal 

felnőtteknek szóló Bibliakör alkalmak. Az órákon a Biblia mélyebb megismerése, értelmezése 

a célunk. A NEK-re készülve sokat tanulunk az Oltáriszentségről, Jézusról a Biblia által. Az 

alkalmainkat Stanis atya tartja. Szeretettel várjuk az érdeklődőket vidám, családias hangulatú, 

fiatalos csapatunkba! 
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Szervita Kórus 
A Szervita Kórus továbbra is szeretettel várja az énekelni vágyókat. Az énekkari próbákra kedd 

esténként, 19 és 21 óra között kerül sor a sekrestyében. Bővebb információ Noseda Tibor 

Karnagy Úrtól kapható. 

Az éneklés kiváló lehetőség Isten dicsőítésére, egyben a közösségi szolgálatra is, éljünk hát 

vele!  

 

Az Eucharisztikus Kongresszus néhány előkészítő programjáról 
Visszaszámlálás 

2019. szeptember 13-án, pont egy évvel a budapesti NEK előtt elindult a visszaszámlálás. A 

Szent István Bazilika előtt ünnepi rendezvény keretében Erdő Péter bíboros, prímás, Michael 

August Blume apostoli nuncius, Mohos Gábor püspök, a kongresszust előkészítő titkárság 

vezetője és Snell György püspök, a bazilika plébánosa indították el a visszaszámláló órát. Ez 

az óra mutatja, hogy hány nap van még hátra az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig. 

 

Regisztráció a NEK-re 
Már elérhető a 2020. szeptemberi NEK programjaira való 

regisztráció. A regisztrációra lehetőség van interneten, a 

https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon, vagy papíralapú 

jelentkezési lapokon. Papíralapú jelentkezési lapokat januártól 

templomunkban is elhelyezünk majd, ugyanis szeretnénk 

segítséget biztosítani a regisztráció megkönnyítéséhez mindenki 

számára. 

A NEK során lesznek olyan programok, melyeken regisztráció 

nélkül is jelen lehet majd lenni, ezek: a szept. 19., szombati 

Kossuth téri szentmise, az azt követő körmenet, valamint a szept. 

20., vasárnapi záró szentmise a Hősök terén. Minden más 

program azonban regisztrációhoz kötött. Lehetőség van egyéni 

vagy csoportos regisztrációra is. A regisztrációnak egy egyszeri, 

alacsony összegű díja van, azonban ezzel nem csak a 

programokra való belépés biztosított, hanem zarándokcsomagot, 

napi egyszeri ebédet és BKK bérletet is kapunk hozzá. 

Kérjük, hogy tájékozódjanak a programokról, regisztrációs lehetőségekről. Januártól 

templomunkban igyekszünk segítséget biztosítani a regisztrációhoz azok számára, akiknek erre 

szükségük van. 

 

Szállást keresnek a NEK résztvevők 
Szeptemberben a NEK-re sok külföldi résztvevő, határon túli magyar is érkezik majd. Ahhoz, 

hogy számukra Budapesten szállást tudjanak biztosítani, a Szervezők a Hívektől is várnak 

felajánlásokat. Kérjük a kedves Híveket, hogy amennyiben lehetőségük lenne vendégeket 

befogadni otthonukba, jelezzék ezt a sekrestyében. 

 

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 
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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 24., kedd, Szenteste: 24 óra – éjféli mise 

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

december 26., csütörtök, Karácsony: 17:15 

december 27., péntek: 12:15, 17:15 

december 28., szombat: 17:15 

december 29., vasárnap, Szent Család ünnepe: 9, 11:30, 17:15 

december 30., hétfő: 12:15, 17:15 

december 31., kedd, Szilveszter: 17:15 

január 1., szerda, Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe: 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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