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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

II. évfolyam, 1. szám, 2020. július 

 
Kedves Híveink! 

 

Örömmel köszöntjük a Belvárosi (Szervita) Szent Anna Templomigazgatóság félévente 

megjelenő hírmondó lapjának, a BÉKE ötödik számának olvasóit. Reméljük, hogy a megélt 

nehéz időszak után, és a jelenlegi bizonytalanságok közepette lelki megerősítést és örömteli 

pillanatokat szerezhetünk az újsággal. 

A vírushelyzet utáni nyitás folyamatában szeretnénk tájékoztatást adni templomunk híreiről, a 

védekezéssel kapcsolatos jelenlegi szabályokról, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról 

(a továbbiakban NEK), beszámolni a karantén időszakában történtekről és jövőbeli terveinkről. 

A mostani szám azért is különleges, mert egy hosszabb cikk keretében sok érdekességet 

olvashatunk a Szervita Kórus életéről, munkájáról, egyenesen Noseda Tibor Karnagy Úr 

tollából. 

 

A már megszokott rend szerint, most is nyomtatásban és elektronikus formában is közzétesszük 

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

 

Isten áldását, kegyelmét és jó egészséget kívánunk minden kedves Hívünknek! 

 

Üdvözlettel: 

Pap Anna 

szerkesztő, a Templom missziós küldötte 

 

 

Templomunk hírei 

Kegyelmek a karantén alatt 
A karantén időszaka mindannyiunk számára nehézséget jelentett, hiszen úgy érezhettük, hogy 

nemcsak szeretteinktől, ismerőseinktől vagyunk elválasztva, hanem a templomok bezárásával 

Istentől is. Valójában azonban tudjuk, hogy Isten mindig, mindenhol velünk van. Sokak 

számára a karantén időszaka szinte több lehetőséget is biztosított hitéletének – otthoni – 

gyakorlására. A technikai és digitális lehetőségek által részt vehettünk szentmiséken, 
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imaórákon, szentségimádáson, bibliaórákon 

is – a TV-n, a rádión vagy az interneten 

keresztül. Megható volt látni, hogy 

minimális tájékozódás után milyen sok 

alkalmat találhattunk. Azok számára, akik 

valamilyen okból nehezen mozognak, a 

digitális eszközökön keresztül most sokkal 

több lehetőség nyílt bekapcsolódni a 

különböző hitéleti programokba, mint a 

korábban, személyes módon. 

Rendkívül nehezen éltük meg, hogy nem 

vehetjük magunkhoz Jézust az 

Oltáriszentségben. A lelki áldozás és a 

meghirdetett általános feloldozás a karantén 

időszaka alatt is biztosította számunkra, 

hogy Jézus közelében maradhassunk. Ez 

talán még egy mélyebb, szorosabb 

kapcsolatot és Istenre hangolódást is 

igényelt, hiszen nem tudtunk talán a 

szokásaink rabjaként, a megszokások 

alapján, személyesen áldozáshoz járulni. 

Az online kapcsolattartás új módjait fedeztük fel, melyre rengeteg lehetőség nyílt számunkra. 

Istennek hála, ezt vallásunk gyakorlására is kreatívan fel tudtuk használni. Templomunk 

életéből erre kiváló példa, hogy Atyáink – találkozás és személyes szentmisék hiányában - egy 

új szokást vezettek be a Hívek számára. Az Atyák által egy kisközösségnek korábban is 

rendszeresen megtartott elmélkedéseket élő videóban rögzítették. Az internet segítségével a 

Youtube videókat mindig közzétettük a templom Facebook oldalára is, így azok most is 

elérhetőek onnan. Őszintén reméljük, hogy ez a jó szokás a továbbiakban is folytatódni tud, 

mindannyiunk javára. Isten adjon ehhez erőt és bölcsességet az Atyáknak! 

 
 

Stanis atya így fogalmaz erről az időszakról: 

„A Belvárosi Szent Anna Templom pasztorális munkája a 

karantén alatt is folytatódott. A nehéz időszakokban is mindig 

vannak megoldások, Isten mindig megadja az Ő kegyelmét, 

azért, hogy szépen tudjuk viselni a keresztünket. Nagy élmény 

volt az online hittan óra a fiatalokkal. Minden kedden 

találkoztunk Zoom programon keresztül, és miután egy kávét 

ittunk közösen, volt egy előadás, ezután gitároztunk egyet. A 

fiatalok így nem érezték egyedül magukat a bezártságban és 

az online világban sem. Majd az egyik család javasolta, hogy 

imádkozzuk hetente közösen a rózsafüzért, több családdal 



3 

 

együtt. Sokat imádkoztunk a betegekért is. Philipp atya és Stanis atya tartottak hetente 

szentbeszédeket, amely mindenki számára hasznos, ezért ezeket meg is osztottuk.” 

 
 

Új élet a karantén után – Jézussal 
Stanis atya egyik elmélkedésében kiemelte, hogy szükséges, hogy Jézussal, a Szentlélekkel és 

Máriával közeledjünk az Atyához, hagyjuk, hogy Jézus éljen bennünk és részt vegyünk a 

Szentháromság életében. Ehhez szükségünk lesz az istenkapcsolatra szánt időre – ahogy 

Philipp atya gyakran kiemeli, legalább naponta 15 percre. Ez nem nagy idő, de rengeteget 

számít hitünk szempontjából. Azonban a Szentháromság életében azzal is részt vehetünk, ha 

odafigyelünk egymásra. És az odafigyelésre különösen nagy szükség van most, amikor a vírus 

veszélyezteti az egészségünket. 

Tapasztaltuk, hogy az újranyitás folyamatában fontos, hogy néhány egészségügyi alapszabályt 

a templomban, hitéletünk személyes gyakorlása közben is betartsunk. Szerencsére a 

járványhelyzet itthon némiképp csillapodott, de a veszély továbbra is megmaradt.  Emiatt 

kérjük a Híveket, hogy a templomban továbbra is szájat és orrot eltakaró maszkban 

tartózkodjanak, a templomba lépéskor, és akár áldozás előtt is fertőtlenítsék a kezüket a saját 

vagy a kihelyezett kézfertőtlenítővel. A maszk viselése és a 1,5-2 méteres távolság megtartása 

az enyhülés miatt már nem kötelező szabály, de amennyiben megoldható, elővigyázatosságból 

kérjük ezek megtartását. Továbbá, a megelőzés érdekében a gyónás rendje is megváltozott. 

Jelenleg már a templomhajó hátsó részében, a megszokott gyóntatószékben lehet a bűnbocsánat 

szentségéhez járulni. Azonban a szentmisék alatt nincs gyóntatás, erre minden szentmise előtt 

van lehetőségünk. 

Az újranyitás egyben újfajta élményeket is nyújt. Igazán örömteli esemény volt, amikor a 

Bibliakör június 16-án személyesen találkozott. Sajnos a Bibliakört a karantén alatt nem tudtuk 

folytatni, így nagy boldogság volt újra látni egymást. Ebből az alkalomból egy különleges 

programot találtunk ki: a templom új 

irodáját és kis közösségi terét felavatva 

közös sütögetést szerveztünk, és együtt 

vacsoráztunk. Istennek hála, a templom 

körüli felújításokhoz kapcsolódva nemrég 

elkészült a templom korábbi iroda- és 

ebédlőhelyiségének teljes korszerűsítése. A 

kialakított világos, nyitott, modern és 

otthonos új iroda, konyha és tárgyaló 

kellemes környezetet biztosít a kisebb 

találkozókhoz, megbeszélésekhez, így a 

Bibliakör várhatóan a jövőben is használja 

majd az ősztől újrainduló alkalmakon. 
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Szentségimádások és lelki programok templomunkban és a közelben 
Általánosan megszokott Templomunkban a csütörtök délutáni szentségimádási óra, 16 és 17 

óra között. A nyári időszakban a szentségimádás nálunk szünetel, azonban most is eltölthetünk 

Jézussal egy-egy órát, hiszen a közelben erre több lehetőség is adott. 

Hozzánk legközelebb, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián továbbra is 

zajlik a folyamatos szentségimádás, minden nap 10:00 -16:30 között. A szervezők kérik, hogy 

a szentségimádási órákra jelentkezzenek http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/ oldalon, 

telefonon vagy személyesen a plébániai irodában hétfőn és pénteken 09:00 – 10:00 óra között. 

Továbbá a Plébánián Dr. Osztie Zoltán plébános úr 

kezdeményezésére, a NEK-re való készület jegyében egy 

rendkívül jó szokást indítottak: minden este felolvassák az 

Újszövetség egy részletét, és az olvasásra jelentkezőket is 

várnak. Ezzel nemcsak az időseket vagy a látássérült 

személyeket segítik, akik nehezebben olvasnak, hiszen 

ezáltal mindenkihez könnyebben eljutnak a Biblia szavai. 

A felolvasásokat minden nap 20 órakor a Plébánia 

Facebook felületén (www.facebook.com/belvarosiplebaniatemplom) közvetítik. Olvasónak 

jelentkezni az orokimadas@belvarosiplebania.hu e-mail címen lehet. 

 

Tervek a jövőre nézve 
A nyár a feltöltődés, megpihenés időszaka, azonban ősztől több programot is tervezünk, melyek 

főként a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében zajlanak 

majd. Bibliakörünket szeptembertől folytatjuk, reményeink szerint lesz lehetőségünk a 

személyes találkozásokra, a megszokott módon, kéthetente keddenként 18 órától. Ezenkívül 

tervben van egy előadássorozat megszervezése, melynek során kéthavonta különböző témákat 

dolgoznánk fel. Az előadások lelkileg is közelebb vinnének bennünket Istenhez, a programok 

végén gyónási lehetőséget biztosítanánk, de jó alkalom lenne ez a közösségépítésre, egymás 

megismerésére is. Őszintén reméljük, hogy lesz lehetőségünk terveink megvalósítására is, 

ehhez kérjük a Jó Isten áldását és segítségét. 

 

Érdekességek a Szervita Kórus életéből 
Noseda Tibor Karnagy Úr lelkes munkával foglalta 

össze nekünk Szervita Kórusunk történetét és a Kórus 

életének izgalmas eseményeit. Az alábbiakban ezt az 

összeállítást olvashatjuk. 

A József Attila Gimnáziumban voltam énektanár, volt 

fakultáció is, és valószínűleg az országban először e fakt 

tagjai énekből is érettségizhettek. Fantasztikus volt. 

Egyik énekkari tagunk, a kórus alapító tagja, tenor szólistája, Madár – Rigó Attila – így 

emlékszik vissza alakulásunkra: „Volt egy nagyon jó társaság ének fakton. Amikor eljött az 

érettségi meg a gimi vége, nem szerettünk volna feloszlani. Megkérdeztük Noszit, hogy nem 

szeretné-e a társaságot tovább vinni, mint énekkart valamilyen formában. Akkor közös 

megegyezéssel alakultunk.”  

Én megkérdeztem Mikolai Bálint atyát, (már évtizedek óta orgonáltam a Szervita templomban) 

hogy befogadná-e a kórust. Örömmel – válaszolta.  

1987 - Innen elindul a kórus fantasztikus története. 

1988 ősz: A szervita nővérek szervezésében Viareggio, Pisa, Mare Massa, Carrara, Firenze, 

Innsbruck ; 1989: Ausztria; 1990: ismét Ausztria, és egy kirándulás Prágába. 

http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/
http://www.facebook.com/belvarosiplebaniatemplom
mailto:orokimadas@belvarosiplebania.hu
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1994: Loreto, egy énekkari verseny díjazottjaként. Ez egy nemzetközi énekkari fesztivál volt. 

Egy érdekessége volt, egy Komárnói templomi énekkar is szerepelt. Karnagya Stubendek 

István felkeresett itt a templomban, megbeszéltük az együttműködésünket, majd találkozunk 

Loretoban. Lement a fesztivál, és a résztvevő kórusok felálltak a bazilika lépcsőjére, de úgy 

hogy a bevonuláskor hazájuk népdalát kellett énekelniük. Hogy mi mit énekeltünk már nem 

emlékszem, de már a lépcsőkön álltunk, amikor a komárnóiak bevonultak. Daluk az A jó lovas 

katonának volt. Erre mi is rázendítettünk. A többi kórus csak nézett, hogy mi honnan ismerjük 

ezt a dalt. A kapcsolat azóta is megvan.  

Egyre több volt a saját templomi szereplés, de ezeken túl is voltak fellépéseink. Csak néhány 

példa:  

1997: A komárnói kórussal ünneplés; 2002: a Fővárosi Énekkarral közösen (annak is karnagya 

voltam) Székesfehérvár, Salzburg, Észak-Komárom; 2004: Belgium. Ezek a külföldi utak 

Bálint atya támogatásával is jöttek létre. Sajnos ebben az évben Bálint atya meghalt, a 

támogatások megszűntek, egy-két alkalommal valami csekélység összejött, pl. Krakkó szállás, 

de igazából egyedül maradtunk. Nem baj, dolgoztunk tovább. 

 
No de itthon is óriási szerepléseink voltak. Egyik legemlékezetesebb: 2006 

 Zeneakadémia, Beethoven: Karfantázia (Fővárosi Énekkarral) 

 Szent István Bazilika, Az ismeretlen Liszt, Fauré: Rekviem. 

2007, A Schubert év alkalmából a Zeneakadémián az Asz-dúr Mise, a Fővárosi Énekkar, és a 

Pest Megye Szimfonikus Zenekara (alapítója én voltam) közreműködésével. 2007. június: 

Sopron; szeptember: Mozart: Vesperas Solennes KV 339 (Fővárosi Énekkar, Pest Megye 

Szimfonikus Zenekara). 

2008: Sopron, Kőszeg: Lajtha Mise. Ebben az esztendőben lett a kórus 20 éves. Ez alkalomból 

a Halmos h-moll miséjét énekeltük templomunkban. Rövid kirándulás Brnoba. 

2009 június: Sopron, Kőszeg, Bécs, Kismarton, Haydn: Harmoniamesse (Fővárosi Énekkar, 

Pest Megye Szimfonikus Zenekara). 2013 április: Győr, Bencés Templom, megtekintettük 

Halmos László emlékházát. A két következő évben Márianosztra. 

2015: Ars Sacra fesztivál, a Szervita Kórus Józsefvárosban.  
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Egy hallgató véleménye, melyet ezúton is köszönünk: „Csodálatos élmény volt a Józsefvárosi 

Szent József Plébániatemplomban megszólaló Szervita Kórus koncertje! A hétköznapok 

zajából, taposómalmából kiemelve, szinte éteri magasságokba röpítettek minket a középkori 

liturgikus dallamok. Annyira jó dolog néha ilyen zenét hallgatni! Szinte gyógyítólag hatottak 

gondolatainkra, szívünkre, lelkünkre, a szólamok, zene gyönyörű hangjai, a hangzás tisztasága, 

a szólamok egybecsengése. a kórus előadása, annak hangulata, stílusos ruházatuk valahogy 

teljes egységet alkotott a templom gyönyörű belsőjével, a hangok szinte egybeolvadtak a 

templomtérrel, mintha csak ide álmodták volna meg.” 

2016: Krakkó, egy koncert a modern templomban, remek akusztika, lelkes hallgatóság, 

gyönyörű város. 

2017 május: 30 éves kórusjubileumi koncert a templomunkban. Sajnos innentől a kórus csak a 

templomi szertartásokon vett részt, igazán nincs támogatásunk, létszámunk csökken, az idei 

karantén kifejezetten rosszat tett. Mindezek ellenére június 26.-án megünnepeltük az Opus Dei 

és Escriva ünnepét. Készülünk templomunk védőszentjének és névadójának, Szt. Annának 

ünnepére, július 26.-ra. 

Fontos még megemlíteni, 

hogy a kórus a külföldi 

kirándulások és 

szereplések mellett 

rendszeresen ellátja 

templomunkban a 

szolgálatot. Különösen 

kiemelendő a nagyböjti, 

a húsvéti és a karácsonyi 

időszak. Ha lehet, 

havonta egy új misével 

jelentkezünk. Ez egyben 

jelzi, hogy a kórus 

repertoárja 

fantasztikusan nagy, 

felöleli a reneszánszot – 

ez nálunk kiemelt, a 

romantikát – ez nálunk kedvenc, és a XX. század, elsősorban magyar zeneszerzők műveit. Sőt, 

napjaink szerzője, bár nemrégiben meghalt, Koloss István Mindszenty miséje – ezzel a misével 

az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk. 

Kérünk mindenkit, imádkozzanak értünk is, hogy a gyönyörű emlékkel bíró kórus 

megmaradjon, és még sokáig szolgálhasson. 

 

Írta: Noseda Tibor, segítő szerkesztő: Madár, alias Rigó Attila 
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A kórust ábrázoló képekért külön köszönet Pirher Évának, aki 2007-ben, a Kórus 20. 

jubileumának tiszteletére összeállított Krónikában méltatja az énekkart. Ebben összeállításban 

kiemeli a sok szép emléket és a szolgálatokat, melyek során mind a nagyvilágban, mind 

kishazánkban egyaránt közelebb vitték a Hívek szívét Istenhez.  

 

Hálásan köszönjük sok éves szolgálatukat, és kérjük, hogy Isten adjon erőt, támogatást és 

lehetőségeket, hogy minél tovább örvendeztethessék meg közönségüket és a Híveket! 

 

A NEK hírei 

Egy évvel elhalasztották a NEK-et 
Mint az köztudott, több nagy nemzetközi – keresztény és világi - 

eseményt is elhalasztottak a koronavírus járvány miatt. Így történt ez 

az eredetileg 2020 szeptemberére tervezett budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszussal is. Azóta az új dátum is megvan, 

2021. szeptember 5-12. között kerül majd sor a NEK-re. A program 

a tervek szerint teljesen hasonlóan alakul, mint amit 2020-ra 

terveztek. A szervezés már javában zajlik, a friss információkról az 

https://www.iec2020.hu/hu oldalról lehet tájékozódni. 

A NEK sikeres lebonyolításához továbbra is szükség van önkéntesekre és 

szállásfelajánlásokra is. Kérjük a Hívek aktív közreműködését ebben! Az önkéntességről a 

https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg oldalon olvashatunk bővebben. 

A szállásfelajánlásokat egyénileg vagy Templomunkon keresztül is meg lehet tenni. Egyénileg 

a NEK Titkárság szállásokkal foglalkozó munkatársának elérhetőségén keresztül: email: 

egyhaziszallas@iec2020.hu, telefon: +36 20 262 6989. Amennyiben valakinek segítségre lenne 

ebben szüksége, szívesen közvetítjük a felajánlást. Ebben az esetben kérjük, hogy a 

sekrestyében jelezzék szándékukat. 

 

https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
mailto:egyhaziszallas@iec2020.hu
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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 

A járványhelyzet alatt csak a szentmisék előtt. 

 

Szentségimádás: csütörtök 16:00-17:00, de a nyári időszakban elmarad. Legközelebbi 

szentségimádási nap: 2020. szeptember 3., csütörtök. 

 

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, szép nyarat és jó egészséget kívánunk! 

 

http://www.szentanna5.hu/wp/
mailto:belvsztanna@gmail.com

