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BÉKE  

Belvárosi Élet Kibontakozása az Eucharisztiában 
A Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság lapja 

III. évfolyam, 2. szám, 2020. december 

 
1. Adventi koszorú az oltárral 

Kedves Híveink! 

 

A Belvárosi (Szervita) Szent Anna Templomigazgatóság félévente megjelenő hírmondó 

lapjának, a BÉKÉ-nek hatodik számát tartják kezükben. Szeretnénk információt nyújtani a 

Templomunkkal kapcsolatos hírekről, a 2021-re halasztott budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusról, valamint a jövőbeli tervekről. 

Igen nehéz év áll a hátunk mögött, talán az őszi félév még nehezebb is volt a tavaszinál. 

Hitéletünk szempontjából azonban talán könnyebb a helyzetünk, hiszen most tarthatunk 

nyilvános szentmiséket, de párhuzamosan nagyon sok közvetítés is történik. Így mindenki 

megtalálhatja a maga számára legbiztonságosabbnak ítélt módot hitének gyakorlására. 

Ahogy gyakran halljuk, ezekben a nehéz időkben is meg kell találnunk a kapcsolódási 

lehetőséget Istenhez, hiszen Ő vigyáz ránk, gondunkat viseli, még akkor is, ha adott pillanatban 

ezt nem érezzük. Keressük az Ő társaságát, imádkozzunk Hozzá bátran, kérjük segítségét és 

kegyelmeit, hiszen közeledik Hozzánk a Megváltó, nemsokára itt a karácsony és adventi 

várakozásunk beteljesedik! 

 

Isten tegye áldottá várakozásunkat, hogy karácsony szent ünnepén mi is részesülhessünk a 

meghirdetett nagy örömben! 

 

Üdvözlettel: 

Pap Anna 

szerkesztő, a Templom missziós küldötte 
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Lelki táplálékok 
Szent József éve 
2020. december 8-án, a Szeplőtelen fogantatás 

ünnepén Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet. 

Stanis atya következő sorai segíthetnek minket a 

Szent Józsefhez való közeledésben. 

 

Menjünk Józsefhez, hogy megtaníthasson minket 

Jézussal és Máriával való együttélésre. 

II János Pál az egyik éjféli mise szentbeszédében ezt 

mondja: Fáradtság tölti be az emberek szívét, s ez alvásra kényszeríti őket, mint a betlehemi 

pásztorok is aludtak a közelben lévő földeken. Ami abban az istállóban történt, abban a sziklás 

barlangban, mélyen bizalmas dolog. Az olyasvalami, ami csakis egy anya és egy születendő 

gyermek között történhet. Senki más sincs jelen. Még József is, a názáreti asztalos is kívül 

marad, mint egy néma tanú. Egyedül Mária van teljes tudatában az anyaságának. És csakis ő 

látja a gyermek arcát, amikor az először elsírja magát. Krisztus születése mindenekelőtt az ő 

misztériuma, az ő nagy napja. Ez az anya ünnepe. És csakis ő fogta fel Krisztus születésének 

misztériumát és a megváltás jelentését. 

Különleges és speciális kapcsolat van Mária és Jézus között, melyben senki nem osztozik - még 

József sem, aki csak egy néma tanú, hogy a pápa szavait idézzük. József, aki telve van 

csodálattal és tisztelettel, csendben szemléli a gyermeket és az anyját. Mária után ő volt az első, 

aki láthatta az emberré lett Isten Fiát. Senki sem tapasztalhatott volna nagyobb boldogságot 

nála, amikor karjaiba fektette a Megváltót, akit akkor nem lehetett volna megkülönböztetni 

bármely más gyermektől. 

Mindamellett, a misztérium, amit József szemlélt, 

bizonyos határokat szabott, melyeket nem lépett 

át. Ez a nagy esemény leginkább az anyát és a fiát 

érintette. József később részt vett a dolgokban, 

amikor a kapcsolat már elmélyült Jézus és anyja 

között. Eleinte József részvétele az angyal 

kinyilatkoztatása által történt, aki ismertette vele a 

küldetését, a kötelességét ez a két kivételes egyén 

iránt.  

Szent József később jelen volt, amikor a pásztorok 

megérkeztek. Látta őket, amint azok félénken és 

kíváncsian megközelítették a barlangot, hogy 

láthassák a ’bepólyált gyermeket.’ Hallotta őket, 

amint ismertették a mennyei hírnök jelenését, aki 

elmondta a Megváltó születését Betlehemben, és 

a jelét, ami által őt felismerték, ahogyan az 

angyalok serege összegyűlt, Istent dicsőítve és a 

jóakaratú embereknek a földön békét ígérve. 

József aztán szemlélte felesége sugárzó 

boldogságát, azt a csodálatos Úrnőt, akit rábíztak. 

Lenyűgözte, amint az asszony a fiára tekintett. 

Látta az ő kimondhatatlan örömét, a túláradó 

szeretetét, minden gesztusa tele pompás gyengédséggel és jelentéssel.  

 

2. Szent József - kép forrása: Pixabay 

3. Jászol a templomban, 2019. karácsonyán 
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Hogyha József közelében maradunk ezekben a karácsony előtti napokban, segíteni fog 

bennünket elmélkedni ezen az óriási rejtélyen, melynek ő szótlan szemtanúja volt, és hogy 

szerető szívvel Máriára tekintsünk, amint a karjaiban tartja az emberré lett Isten Fiát. 

Szent József kezdettől fogva felfogta azt a tényt, hogy ez a gyermek volt a létezésének teljes 

értelme, azért, mert ő egy gyermek volt, akinek szüksége volt segítségre és védelemre, mint 

Máriának is, mert Isten maga bízta meg, hogy otthonába vegye, és hogy megvédje. Milyen hálás 

lehetett Jézus Józsefnek az éberségéért és a gondviseléséért, mellyel elhalmozta Máriát! Nem 

meglepő, hogy az áldott Mária után József az, aki a legtöbb kegyelemben részesült. Ezért van 

az, hogy az Egyház mindig olyan nagy tisztelettel adózott neki, dicsőítette, és hozzá fordult a 

legnehezebb időkben.  

Sancte Joseph, ora pro eis, ora pro me. - Szent József, imádkozz értük (a szeretteinkért), 

imádkozz értem (mert nekem is szükségem van a segítségedre). A Szent Pátriárka az Áldott 

Szűzzel meg fogja hallgatni az imánkat, bármilyen szükségben. Ma arra kérjük őt, hogy alakítsa 

át szívünket egyszerűvé, hogy képesek legyünk kimutatni a szeretetünket a gyermek Jézus felé, 

úgy, mint ő. 

 

Philipp atya gondolatai karácsony közeledtével 
Teljesen más módon alakul ez a Karácsony, mint ahogy gondoltuk.  

Húsvétkor azt hittük, a járványügyi korlátozásokon őszre rég túlleszünk, és megújult örömmel 

ünnepelhetjük együtt Krisztus születését. A betegség második hulláma azonban továbbra is, sőt 

még nagyobb erővel akadályozza normális életünket. De ez a mostani életünk. Sokkal jobban 

érezzük a bizonytalanságot, de ez arra vezethet minket, hogy az életünket még több bizalommal 

adjuk át a Teremtőnknek. Igazán csak a most van a kezünkben, a múlt már elmúlt, és a jövőről 

azt se tudjuk, milyen lesz, és azt se, hogy meddig lesz jövőnk.  

 

A Szent családnak se volt más az élete. Mi már annyira hozzá 

vagyunk szokva ahhoz, hogy a Megváltónk egy betlehemi 

istállóban született, hogy ezt teljesen normálisnak, sőt 

romantikusnak tartjuk. De milyen nagy gonddal járt ez az 

egész utazás Názárettől Betlehemig! Milyen nagy gondok 

nyomaszthatták Szent Józsefet, amikor látta, hogy pontosan a 

kisded születésekor kell ezt a hosszú utat megtenni. És amikor 

végre megérkeztek Betlehembe, nem talált szállást. De Szent 

József neve azt jelenti, hogy Isten megadja a szükségeset. 

Ferenc pápa nemrégen publikált egy apostoli levelet a Szent 

Patriárkáról, melyben azt mondja: az Isten hat, események és 

emberek által. Szent József az igazi csoda, ami által megmenti 

a gyermeket és az édesanyját. A Mennyország bízik ennek a 

férfinak a kreatív bátorságában, aki majd talál egy istállót, és 

úgy alakítja ki, hogy a legkényelmesebb hely legyen az Isten 

fiának, aki a világba érkezik. Az Evangélium jó híre abból áll, hogy az Isten mindig talál utat, 

hogy megvalósítsa az üdvösség tervét. Ehhez ugyanaz a kreatív bátorság kell, mint ami ennek 

a názáreti ácsnak volt.  

 

Kedves testvéreim, ez a mi feladatunk is, ezekben a mostani időkben, amikor oly sok minden 

máshogy alakul, mint ahogy gondoltuk és reméltük. Szent József mutatja nekünk azt a 

hozzáállást, ami szükséges, hogy mi is megtaláljuk a helyünket, és másoknak is tudjunk 

segíteni. Az Isten megadja, ami szükséges, ha mi bízunk benne, és igyekszünk megoldásokat 

találni, amelyek a többieknek is hasznosak lehetnek. A Boldogságos Szűz oly közel áll hozzánk, 

mint akkor Szent Józsefhez. Ő a mi édesanyánk is, és vigyáz ránk. Ámen. 

4. A Szűzanya szobra az adventi 

koszorúval 
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Stanis atya karácsonyi gondolatai 
Betlehemben nem akarták Krisztust befogadni. Sokan ma sem akarják befogadni Őt. 

„Azokban a napokban történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész 

földkerekséget írják össze.” Most világosan láthatjuk, hogy a római császár rendelete az isteni 

gondviselés része volt. Ez okból ment Mária és József Betlehembe, és ott született Jézus, ahogy 

azt megjósolták évszázadokkal korábban.  

A Szűzanya tudta, hogy Jézus hamarosan meg fog születni, és úgy is készült fel az útra, 

gondolataival a Gyermekre összpontosítva, aki tőle született volna Dávid városában. 

Ők Betlehembe jöttek azzal az örömmel, hogy az őseik helyére értek, de a több napos, nehéz 

utazás megviselte őket. Asszonyunk nagyon fáradt lehetett, amikor megérkezett. És 

Betlehemben sehol sem találtak helyet, ahol maradhattak volna. Nem jutott nekik hely a 

szálláson, ezt mondja Szent Lukács röviden. Talán József úgy gondolta, hogy a betelt fogadó 

nem alkalmas hely Asszonyunknak abban a helyzetben. Szent József valószínűleg sok ajtón 

kopogtatott, mielőtt Máriát egy istállóba vitte volna, a városkán kívülre. El tudjuk képzelni a 

jelenetet: József újra és újra növekvő aggodalommal magyarázza ugyanazt a történetet, hogy 

ők jöttek ..., és Mária egy pár lépéssel hátrébb, látja Józsefet és hallja az elutasítást. Nem 

fogadták be Krisztust. Bezárták az ajtókat előtte. Mária sajnálja Józsefet és azokat az embereket. 

Milyen rideg a világ az Istene felé! 

Talán Asszonyunk volt az, aki Józsefnek azt javasolta, hogy ideiglenesen ott maradhatnának az 

egyik barlangban, amely istállóként szolgált a városon kívül. Valószínűleg bíztatta őt, hogy ne 

aggódjon, valahogyan majd csak meglesznek ... És valószínű, hogy Mária szavai és mosolya 

megvigasztalta Józsefet. Szállásukat berendezték azzal a kevés holmival, amit Názáretből el 

tudtak hozni: a pólyát és néhány dolgot, amit Mária azzal az örömmel készített elő, amit csak 

anyák tapasztalnak, amikor első gyermekük érkezésére készülnek. 

 
5. Betlehem - kép forrása: Pixabay 

Az emberiség legnagyobb eseménye történt, a legnagyobb egyszerűséggel. Szent Lukács azt 

mondja, hogy ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária nagy szeretettel bepólyálta 

Jézust és jászolba fektette. A Szűznek tökéletesebb hite volt, mint bárki másnak előtte és azóta. 

Minden gesztusa a hitének és gyengédségének a kifejezése volt. Megcsókolta volna a lábát, 

mert ő az Ura volt, és az arcát, mert ő a Fia volt. Csendesen szemlélte őt. 

Később Mária József kezébe helyezte a Gyermeket. József jól tudja, hogy ő a Legmagasabb 

Fia, akiről gondoskodnia kell, akit védelmezni kell és megtanítani egy mesterségre. József az 

egész életét erre a védtelen Gyermekre összpontosította. 
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Nem beszél az újszülött Jézus; de ő az Atyának az örök Igéje. 

Azt mondják, hogy a jászol a tudás széke. Ott fekszik pólyába 

takarva a szalmán, és bár még csak gyermek, beszélni sem tud, 

én mégis a Tanítót és a Mestert látom benne. Így kell őt 

néznem, mert tanulnom kell tőle.  

Szegényen született, és arra tanít minket, hogy a boldogságot 

nem fogjuk megtalálni a földi javak bőségében. Kérkedés 

nélkül jön a világra, alázatosságra bíztatva minket, és hogy ne 

függjünk az emberek tapsától. Isten leereszkedik, hogy 

közeledni tudjunk hozzá, és szeretetét a mienkkel viszonozhassuk, hogy szabadságunk ne csak 

hatalmának ehhez a színjátékához, hanem alázatának csodájához is hozzásimulhasson.  

 

Határozzuk el, hogy gyakorolni fogjuk a lemondás és az alázatosság erényeit! Máriára nézve 

azt fogjuk látni, hogy Ő telve volt örömmel. Ő jól tudja, hogy megérkezett az emberiség új 

korszaka - a Megváltó Fiáé. Kérjük Őt, hogy soha ne veszítsük el a Jézus közelségének az 

örömét! 

 

Templomunk hírei 

Rorate misék az adventi időben 
Sajnos idén a mi Templomunkban nem tartunk rorate miséket. Azonban szerencsések vagyunk, 

hiszen a közelünkben több templomban is van lehetőségünk hajnali rorate szentmisékre menni. 

A Belvárosi Plébániatemplomban hétfőtől szombatig reggel 6 órakor, a Pesti Ferences 

Templomban szintén reggel 6 órakor, míg a Szent István Bazilikában reggel 7 órakor van 

rorate mise. 

 

Felújítások, tervek a jövőre nézve 
A Szervita tér és a templommal szomszédos épületek 

felújítása a végéhez közeledik, a tér megszépült, sőt, 

templomunk külső, az új épülettel szomszédos homlokzata 

is megújult külsőt kapott. A templomhoz kapcsolódó új 

épületszárny már nyárra elkészült, ott található a konyha, 

egy tárgyaló, valamint az irodák is. Istennek legyen hála! 

Mint talán már látták, templomunk belső felújítása is 

esedékessé vált, ez pedig várhatóan Vízkereszt után, január 

közepén meg is kezdődik. Belső felújító munkákra kerül 

majd sor, tehát a hangosítás és a világítás korszerűsítésére, 

valamint festésre és szigetelésre is. Örömmel tölt el minket, 

hogy szépülni fog templomunk, de ez egy kis időre némi 

kellemetlenséggel is jár majd. 

A munkálatok miatt sajnos úgy tűnik, néhány hónapra be 

kell zárnunk a templom főhajó részét. Az urnatemető a 

felújítások alatt is nyitva marad, a szokott rend szerint. 

Jelenleg még nem körvonalazódott pontosan, hogy miként 

tarthatunk majd szentmiséket a felújítás alatt. Erről a későbbiekben fogunk részletes 

tájékoztatást adni. Várhatóan a hétköznapi 12:15-ös szentmise és a gyóntatás a szokott 

időrendben marad. 

 

7. A templom esti megvilágításban 

6. Kisded Jézus - kép forrása: Pixabay 
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A NEK hírei 

Imádkozzunk a járvány megszűnéséért és a NEK sikeréért 
„Szüntelenül imádkozzatok” (1 Tessz 5,17) áll az első Tesszaloniki levélben. Adventben, a 

jelenlegi járványhelyzetben, készülve a - jövőre valamilyen formában biztosan megtartandó - 

budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, nem is tehetnénk mást, mint hogy 

imádkozunk. Ferenc pápa felhívásának megfelelően imádkozzunk a járvány megszűnéséért, 

kérjük Isten segítségét, gyógyítását, és kérjük Őt, hogy a Kongresszus is áldásokat hozzon az 

egész világ számára. 

 
8. A Belvárosi Plébániatemplomban kiállították az 1938-as és a 2021-es NEK zászlóit 

A NEK új dátuma 2021. szeptember 5-12.. A friss információkról az 

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

A lebonyolításhoz továbbra is szükség van önkéntesekre és szállásfelajánlásokra. Kérjük a 

Hívek aktív közreműködését ebben! 

 

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. 

 

Karácsonyi miserend 
December 24-én, szenteste az éjféli misét természetesen 

csak akkor tartjuk meg, ha a hatóságok aznapra 

felfüggesztik az éjszakai kijárási tilalmat. Ezzel megvárjuk 

a hatósági döntést, utána fogunk tájékoztatást adni az éjféli 

misével kapcsolatban. 
9. Szentségimádás a templomban 

https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu
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December 24-én a templom 10-12 óra között lesz nyitva, aznap nem lesz szentmise. 

December 25-én, karácsony napján a reggel 9 órai mise elmarad; csak 11:30-kor és 17:15-kor 

lesz szentmise. 

December 26-án, karácsony másnapján 17:15-kor. 

Vízkeresztig a többi napon a megszokott miserend szerint lesznek szentmisék a templomban. 

 

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. 

 

Kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt kívánunk minden kedves Hívünknek! 

 

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

