A MISEALAPOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS MÓDJA
A misealap általános leírását lásd a lap másik oldalán.
A pontos részletek a következőek:
● A minimális hozzájárulás összege havonta 1500 Ft.
● Nagyobb összeggel is hozzá lehet járulni, mely több hónapot lefed. Ez esetben kérlek,

ezt jelezd egyértelműen a kísérő szövegben!
● Mindig jelezd, melyik misealapba szánod a hozzájárulást:
○ havi mise a halottakért („hmhHU”, avagy angolul „mmd” mint Monthly Mass
for the dead, avagy „souls”)
○ mise barátokért és jótevőkért („mbjHU”, avagy angolul „mfb” mint Mass for
friends and benefactors, avagy „friends”)
○ Ha a hozzájárulásodat egyéb célra szánod, kérlek, jelezd világosan (pl.
„kápolna”, „ pap” vagy bármi más).
● A misealaphoz történő hozzájárulásodat bedobhatod a kápolnában a folyosói
perselybe, vagy a mise alatti gyűjtésnél. Ezen esetekben egy cetlit is dobj be velük
együtt, melyen feltünteted a neved, az adományozott összeget és a célt.
● Az adományok személyes átadásán kívül lehetséges az utalás is.
Utalási adatok:
(Minden számla Arnold Trauner atya nevén van; ő kezeli a hozzájárulásokat.)
[Transfer]Wise számla
Számlatulajdonos: Arnold Trauner
BIC
TRWIBEB1XXX
IBAN
BE67 9670 9168 6887
PayPal:
illetve
PayPal me:

pater94@yahoo.fr
paypal.me/paterarnold94

HAVI MISEALAP – BEVEZETÉS
„Nem tudjátok-e, hogy kik a szentélyben foglalkoznak, a szentélyből valókat eszik, és kik
az oltárnak szolgálnak, az oltárról vesznek részt? Így rendelte az Úr azoknak is, kik az
evangéliomot hirdetik, hogy az evangéliom után éljenek.” 1
Normális esetben az egyházmegyés papok ordináriusukon (azaz a püspökükön)
keresztül, a szerzetes papok pedig közösségükön keresztül jutnak hozzá megélhetésükhöz.
Végső soron az Egyház minden tulajdona a hívektől származik. A papság és szerzetes
papok illetve a nővérek elkötelezettségét viszonzandó, illetve a papok, szerzetesek
számukra nyújtott szolgálataiért cserébe a hívek odaadják, amit tudnak vagy alkalmasnak
gondolnak ahhoz, hogy a klérus végezhesse munkáját.
Manapság viszont úgy áll a helyzet, hogy a hagyományhű pap kizárólag a hívek
támogatásából és adományaiból él. Megélhetésének fontos részét képezi a stóladíj, melyet
az általa felajánlott misékért kap. Bár alapvetően minden mise az élő és elhunyt hívekért
ajánltatik fel, mégis, ahogyan ezt a mise imádságai több helyen említik, a bemutatott
szentmise által megszerzett  lelki gyümölcsök bizonyos része a papot illeti meg. Ő
befogadhat a hívektől imaszándékokat, és különösen is miseszándékokat. A
miseszándékért cserébe járó adomány nem a mise „megvásárlását” jelenti, hanem inkább
arra szolgál, hogy hozzajáruljon a misét felajánló pap létfenntartásának egy napjához.
A katolikusok mindig is buzgók voltak ezen a téren, hogy miseszándékokat kértek a
papoktól. Manapság viszonylag kevés a pap, és legtöbbjük túlterhelt miseszándékok
tekintetében. Noha a pap nem vonhatja össze egy misébe a különböző hívek által kért
szándékokat, az lehetséges, hogy a hívek egy előre meghatározott  miseszándék-alaphoz
járulnak hozzá. Én is ezt javaslom most számotokra. Ugyanis minden egyes mise végtelen
malasztot szerez Istentől, hiszen a mise a mi Urunk keresztáldozatának megújítása! Ezért
ezen malasztok közvetítésének korlátja egyedül a mi oldalunkon jelentkezik. Így ha
szándékaitokat (szerény anyagi hozzájárulásotokkal együtt) hozzáteszitek a havi miséhez,
az ugyanannyira üdvös, mint bármilyen egyéni misekérés!
Hogy a pénzharácsolásnak még a látszatát is elkerüljük, és hogy az egyházi
törvények szellemét tiszteletben tartsuk, én, mint a misét bemutató pap, a havi mise alapba összegyűlt összegből így is csak az egyetlen miséért járó rendes stóladíj összegét
veszem fel; az alapba egy hónap alatt  beérkezett, egyszeri stóladíjon túl fennmaradó
összeget pedig a kápolna működésének költségeire fordítjuk.
Minden hónapban egy mise lesz „a barátokért és jótevőkért”. Ehhez bármilyen
miseszándék megadható. Ezen kívül lesz egy másik mise „az elhunyt hívekért” (nem
feltétlen gyászmise), mely egyedül a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ajánltatik fel. Az
élőkért felajánlott  mise rendesen vasárnaponként lesz bemutatva (a vasárnap reggeli
szentmise az itt  töltött  hetem utolsó napján), a holtakért felajánlott  mise pedig azokon a
péntekeken, amikor itt vagyok.
Arnold Trauner atya, 2021. június
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