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„Míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben 

élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk.”                (2.Kor. 5,6-7) 
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Kedves Testvérek! 

 

Kosztolányi Dezső, mint kívülálló szemléli ünnepeinket, nagyon 

szépen nyilatkozik az egész évről. Egy rövid részletet idézek tőle: 

Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, 

mely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre 

bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat: 

építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben 

egyaránt … 

Ti november elején, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, 

kiviszitek az embereket a temetőbe és meggyújtjátok a kegyelet 

gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat és 

figyelmeztetitek a világot az elmúlásra … 

A halál nagy titok. Nem tudjuk teljesen megérteni. Amit a szemünk 

lát, igen lehangoló. Biológiailag az ember halála olyan, mint az állat 

kimúlása. Lényegében azonban mégsem azonos. Ez a természet 

rendje, de mégsem tudunk belenyugodni. Amikor hozzátartozóink 

sírja mellett állunk, nem ad nekünk megnyugvást, hogy 

megemlékezünk az elhunyt érdemeiről, maradandó alkotásairól. 

Teste majd porrá válik, de ez a test már most sem az, akit szerettünk. 

Mi történt vele? Vajon a halál pillanatában megszűnt létezni? 

Jézus adja meg a választ kérdéseinkre. A szadduceusok nem hittek a 

halál utáni életben, nevetségessé akarták tenni Őt. Jézus ezt mondta 

nekik: Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Nem azért 

teremtette Isten az embert, hogy földi életünk után megfeledkezzen 

rólunk. Örök életre hívott meg mindannyiunkat. Ezt így tanítja: 

Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké 

éljen. Én feltámasztom az utolsó napon. 

Mindenszentek – halottak napja. Használjuk fel úgy földi életünket, 

hogy elérhessük célunkat, az örök boldogságoz. 

 
Károly atya 
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Az idei Családtábor utolsó estéjén, a missziós küldöttek 

lelkes és hiteles előadásán gondolkodtam el először azon, hogy 

milyen is a kapcsolatom az Oltáriszentséggel? Mit érzek akkor, 

amikor a szentmisén magamhoz veszem Krisztus testét? Mennyire 

tudom, egy gyermekeimmel együtt eltöltött misén is meglátni azt a 

csodát, hogy annyira szeret minket a Jóisten, hogy a saját fiát küldte 

el közénk, aki az Oltáriszentségben megtestesül?  

Többen éreztük akkor úgy, hogy több időt kéne az 

Oltáriszentséggel töltenünk, mert életünk csak akkor halad jó 

irányba, ha mindent Jézus elé viszünk. Ezért elhatároztuk, hogy 

minden hónap második csütörtökén, 21-22 óráig mi, családosok is 

csatlakozunk plébániánk szentségimádásához. Énekelünk, 

elmélkedünk, és a csendben Jézusból merítünk erőt.  

Őszintén megdöbbentem, amikor az első ilyen alkalommal 

csak nyílt, nyílt az ajtó, és egymás után érkeztek meg a családanyák, 

családapák, akik, kissé megfáradva a hétköznap feladataitól, mégis 

szívesen eljöttek, hogy a napot Jézussal zárják.  

Azt mondjuk a segítséget kérő gyermekünknek: "Gyere hozzám, 

majd segítek." Menjünk mi is bátran Jézus elé. :-) 

 

Bíróné, Gera Nikolett 
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Családi métázás 

 

Az idei családtábor egyik legjobb hangulatú programja a 

Családi méta délután volt. Nagyon élvezték a gyerekek és a 20 évvel 

ezelőtti cserkész-emlékeiken nosztalgiázó szülők is. A játék 

gyakorlatilag a baseball magyar változata egyszerű szabályokkal, 

amelybe bárki könnyedén bekapcsolódhat az ütő- vagy elkapó csapat 

játékosaként. Néhány kisgyermekes családdal ezért arra gondoltunk, 

érdemes lenne ezt a közösségépítő programot megismételni. Így hát 

október 14-én délelőtt a – zuglói lakosok számára ingyenesen 

használható – Mogyoródi úti Sportparkban ismét méta játékra 

gyűltünk össze.  

A gyönyörű napsütéses szombat délelőttön 6 rákosfalvai 

család játszott együtt a sportpályán. A 2-3 éves korosztálynak még 

inkább a szaladgálás, kismotorozás jelentette a legnagyobb élményt. 

Az óvodások, kisiskolások már próbálkoztak az ütésekkel is, 

valamint ügyeskedtek a futásban és labda elkapásban. Volt olyan 

édesapa, aki kisbabával a kezében is remek dobó játékos tudott lenni, 

de a legügyesebbek talán azok a nagyobb gyerekek voltak, akik a 

cserkészet révén már ismerték a játék csínját-bínját. 

Köszönjük a találkozás és közös játék örömét mindenkinek! 

 

 
Decsi-Bíró Adrienn 
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Óbudavári lelki nap 

 

Szeptember 30-án, szombaton kora reggel álmos, de lelkes 

házaspárok gyülekeznek a templom parkolójában. A Balaton-

felvidékre, Óbudavárra indul összesen tizenegy házaspár, hogy ott a 

Schönstatti mozgalom vendégei legyünk egy napra és egy kicsit 

tölteni tudjuk a házastársi „akkumulátorainkat”. Mikor az 

ismerkedős-beszélgetős telekocsis utazás után megérkezünk, Balogh 

Ákos és a felesége, Anna már szeretettel és forró kávéval vár minket, 

aztán megismerkedünk a Mester házaspárral is, akik majd a napunk 

témáját hozzák.  

 

Bemutatkozásképpen minden házaspár választ egy-egy képet 

a földön szétterített rengeteg fotó közül, méghozzá azt, ami a 

legjobban jelképezi a házasságukat, vagy amire vágynának a 

házasságukban, majd sorban elmeséljük egymásnak, hogy miért pont 

az a kép jellemző ránk. Ezután jöhet az előadás (melynek címe Az 

otthon melege – a jó légkör), ami nem is annyira előadás, hanem 

sokkal inkább rengeteg élő tapasztalat, praktikus ötlet és 

megjegyezhető, sőt megvalósítható apró gondolat gyűjteménye, 

legyen szó arról, hogy hogyan válhat a főzés szent cselekménnyé, 

mire lehet jó egy házi szentély vagy hogyan lehet egy Karácsony 

napján jeges tóban fürdéssel  kiszakadni az ünnep előtti rohanásból. 

Illetve azt hiszem, hogy idén Karácsonytól több plébániai család is 

közösen alszik majd a karácsonyfa alatt! Ezúton is köszönjük Mester 

Balázsnak és Juditnak azt a „gondolat cunamit”, amit elindítottak a 

fejünkben, hogy mi mindent tehetnénk meg még MI a saját 

otthonunkban, és amit aztán meg is oszthattunk egymással a délelőtt 

folyamán. 

A finom ebéd után délután még alkalmunk nyílik folytatni a 

házastársi beszélgetéseket és nagy sétákat tenni a gyönyörű 

környéken, illetve végigjárni a Házaspárok Útját, ami gyakorlatilag  
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egy 15 állomásból álló „keresztút”, ami a házasság különböző 

fázisait idézi meg egy-egy bibliai idézettel és átgondolandó 

„feladattal”. A délutánt pedig a kápolnában folytatjuk, ahol sok 

mindent megtudunk a Schönstatti mozgalomról. Végül közös 

imával, elmélkedéssel, énekléssel zárjuk a napot. Vendéglátóinktól 

nemcsak lelki, hanem konkrét ajándékokkal is távozunk: minden 

házaspár megkapja az általa még reggel kiválasztott fotót – szépen, 

gondosan bekeretezve. 

 

Nekünk nagyon jól esett, hogy volt egy nap, amit - 

hátrahagyva a hétköznapokat, a gyerekeket és az otthoni gondokat – 

egymásra és a házasságunkra tudtunk fordítani. Köszönjük, hogy 

lehetőségünk nyílt sokat beszélgetni egymással ott, oda- és 

visszafelé, és hogy új szempontokat, ötleteket kaptunk, hogyan 

tehetünk még többet egymásért és a családjainkért! Remélem, 

máskor is lesz ilyen alkalom – ha igen, mi ott leszünk! Gyertek el Ti 

is! 

 

Nagy-Egri Kriszti 
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Sövény ültetés a templom kertben 

 

A plébániánk az ide a nyarat az önkormányzat jóvoltából 

sövénytelepítéssel indította. Ezen a néhány napon férfiak és 

asszonyok, kicsik és nagyok az egységet építve összefogtak, hogy 

plébániánk kertjét megszépítsék. Sokan idejüket, erejüket, kerti 

eszközeiket felajánlva tették közösbe talentumaikat. Az 50 m hosszú 

árok ásása és a sövénysor telepítése közben az asszonyok frissítőkkel 

és szendvicsekkel kínálták a keményen dolgozó férfiakat. Az atyai 

áldás után a gondozást a közösség viszi tovább.  

Lukács András 
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A plébánia címe: 

1144 Budapest Álmos vezér tér 1. 

Telefon: 36 – 35 – 976  

Számlaszám: 

CIB Bank: 11100104-19819019-36000001 

Irodai órák: 

Hétfő-szerda-péntek: 1600 – 1730 

Kedd-csütörtök: 900 – 1200 

 

Karitász fogadóóra: csütörtökön 1000 – 1200 

Ez alatt az idő alatt nincs ruha és egyéb használati tárgy átvétele. 

 

A templom miserendje: 

Hétköznap: 

Hétfő és szerda reggel 7 óra 

Kedd, csütörtök, péntek és szombat este ½ 7 

(elsőpénteken reggel 7 órakor is!) 

Advent hétköznapjain reggel 6 óra 

Vasár- és ünnepnap: 

730   845   1000   1830 

Az Egyházközségi levél internet elérhetősége: 

http://rakosfalvaplebania.hu 

Rákosfalvai levelezőlista e-mail címe: 

plebania@rakosfalvaplebania.hu 

5. számunk lapzártája 2017. december 17. 

Egyházközségi levél – a Budapest-Rákosfalva, Szent István király 

Plébánia 

évente 6 alkalommal megjelenő ingyenes kiadványa. 

Az újságban megjelent cikkeken javítást csak a szerző 

hozzájárulásával végzünk. 

Felelős kiadó: Spick Károly plébános 

A templom logóját tervezte: Bege Márta 
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