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2017. évi  3. szám                                                                 pünkösd                                                                                                                              

 

Szentlélek Isten, szállj le ránk, tedd oltároddá hű szívünk, 

erénnyel díszítsd, ékesítsd, így templomoddá szenteled. 

(részlet a breviárium délelőtti himnuszából) 
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Kedves Testvérek! 

 

 Húsvét – Pünkösd. 50 nap. Nem is olyan hosszú idő, és mégis 

mennyi minden történt ez alatt az idő alatt. Nézzük sorrendben. 

 

 Májusban minden este 6 órától köszöntjük égi édesanyánkat. 

 1-én tartottuk a már megszokott egyházközségi napot. Idén 

Veresegyház volt a cél. 

 7-én a diákmise végén az óvodás csoport köszöntötte az 

édesanyákat, anyák napja alkalmából. 

 14-én a plébániai nagymise keretében történt a 

ministránsavatás. 

 21-én a 10 órakor kezdődő nagymisén volt az elsőáldozás. 

 28-án, Krisztus mennybemenetelének ünnepén,  ¼ 9-től 

ruhaakció a hittanteremben. 

 

 Ennyi történés után érkeztünk el Pünkösdhöz.  Mit is 

ünneplünk ezen a napon? Az Apostolok cselekedetei így ír erről a 

napról. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak 

ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett 

volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a házat, ahol 

összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak fel 

előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek 

Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a 

Szentlélek, szólásra indította őket. Milyen nagyszerű. Teljesült az 

ígéret. Jézus utasítására a Szentlélekre várva Jeruzsálemben 

maradnak az apostolok.  

 

 Az apostolok imádkozva várták a Szentlélek eljövetelét. 

Nekünk is kérni kell Őt: segítsen minket, hogy teljesíteni tudjuk 

küldetésünket és feladatainkat. 
Károly atya 
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EGYHÁZKÖZSÉGI NAP 

 

 Idei, májusi kirándulásunk Veresegyházon volt. Szép, fejlődő 

város, növekvő lélekszámmal. Mi rákosfalvaiak a templom előtti, 

gyönyörűen felújított, új világháborús emlékmű előtti parkban 

gyülekeztünk.  

 Molnár Zsolt plébános atya várt, aki bemutatta a 2016. máj. 

14-én, a váci püspök által felszentelt Szentlélek templomot. Az 

építkezés városi és egyházmegyei összefogással valósult meg, Nagy 

László tervei alapján, díszítésében helyi művészek vettek részt. 

 A misét a kápolnában Károly atya tartotta, majd Piroska 

segítségével elénekeltük a lorettói litániát. Ezután megcsodáltuk az 

egész épületegyüttest, melynek különlegessége, hogy templomot, 

kápolnát, közösségi tereket is magában foglal és saját kávézója van, 

mely kívülről-belülről is látogatható. 

 Neve: Fületlen bögre kávézó. Hogy miért? Ehhez el kell 

olvasni a verset, mely a bejáratnál van kifüggesztve. 

 

Ma este elmosogattam éppen nyolcra, 

Rakosgattam fel a bögréket  a polcra. 

Kettő van fületlen, de előlről szépek, 

Egészen olyanok, mint a többi épek. 

Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, 

S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni. 

 

Most jut eszembe sok felebarátom, 

Hogyha képletesen fületlennek látom. 

Úgy teszem-e őket életem polcára, 

Hogy ne lássak mindig arra a hibára? 

Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra? 

Mert ha így térek egykor nyugovóra, 
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Akkor tesz el úgy az igazságos Isten, 

Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn. 

A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel, 

Hátrafelé az én letörött fülemmel. 

(Túrmezei Erzsébet: A fületlen bögre) 

 

 Aki most nem tudott velünk tartani, érdemes ide ellátogatni, 

vonattal, busszal is egy óra alatt megközelíthető. 
G. Éva 
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MINISTRÁNSAVATÁS 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztust! 

Kedves Testvérek! 

 

Örömmel számolunk be a Ministráns Közösség legfrissebb 

eseményéről, templomunkban 2017. május 14-én megtörtént a 

Ministránsavatás. Az avatás keretén belül Ministráns fokozatra 

avattuk Hechst Rudolf, Mestyanek Dóra, Nagy Benedek, Scheuring 

József, Scheuring Luca ministránsaikat. Akolitus fokozatba lépett 

Kis Domonkos, Nagy Bernadett, Nagy Gréta, Schréder Tamás, 

Takács Benedek, Weinwurm Márton. 

Az új avatottak mellett Hodászi Gábor Mihály templomunk 

Ministránsvezetője az évvégével leköszön tisztségéből, a 

ministránsavatás folyamán Spick Károly plébános atya Hunyadvári 

Attila Jánost bízta meg a Ministráns Közösség vezetésével és avatta 

fel Ministránsvezetőnek. 

 

Üdvözlettel: 

Hunyadvári Attila János 

 Ministránsvezető 

E-mail: hunyadvari.attila@gmail.com  

Telefon: +3630/503-5212 
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ELSŐÁLDOZÁS 

 

 21-én ünnepélyes bevonulással kezdődött meg az 

elsőáldozási szentmise. Sajnos csak hatan voltak, akik felkészültek 

arra, hogy Jézus meghívását elfogadva először járuljanak 

szentáldozáshoz. 

 Imádkozzunk értük, hogy mindig hűségesek maradjanak 

Jézushoz. 
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Karitász hírek 

 

Kedves Testvérek! 

 

 Az országos, nagyböjti élelmiszergyűjtés során 400 kg tartós 

élelmiszer felajánlás gyűlt össze a plébániánkon, melyből 

csomagokat állítottunk össze, majd eljuttattuk a rászoruló 

családokhoz. A mostani nagyböjtben ötvenkét család részesült 

támogatásban. Köszönjük a Testvérek felajánlását és segítségét. 

Május 6-án, ünnepelte a Karitász csoport, megalakulásának 

27. évfordulóját. Ez alkalommal hálaadó Szentmisén vettünk rész, 

majd azt követően a hittan teremben gyűltünk össze agapéra és 

beszélgetésre. Régi csoport-tagjainkat is meghívtuk, hogy együtt 

ünnepeljünk. Velük együtt negyvenöten vagyunk. A Huszonhét év 

során sokat változott a csoport. Jelenleg huszonkilenc aktív tag van. 

Június 29 és szeptember 7. között, a nyári szünetben a tárgyi 

adományok átvétele is szünetel. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy 

ez idő alatt ne hozzanak a plébániára ruhát, könyvet, gyerekjátékot 

stb., mert hely hiány miatt nincs lehetőségünk azokat elhelyezni és 

tárolni. Következő ruhaosztásunk majd október 8-án lesz. Azt 

megelőző héten tudjuk majd a felajánlásaikat fogadni. Megértésüket 

köszönjük. 

Továbbra is biztatunk mindenkit, hogy ha a környezetében 

rászorulóról tud, keressen minket, hogy segíthessünk. Várjuk azok 

jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának munkánkba: 

beteglátogatás, csomagosztás, csomagkihordás, ruhapakolás, 

szervezési feladatok stb. 

 

A közelgő nyári szünetre jó pihenést és testi, lelki feltöltődést 

kívánunk minden kedves Testvérünknek. 
Rákosfalvai Karitász Csoport 
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Napraforgó /Anyák napja/ 

 

Arcomat napomhoz csak feléd fordítom. 

Szívemet szívedhez, érlelni így tudom. 

 

Kezednek melegét, kezemben hordozom. 

Lelkemnek röpteit, melegen tarthatom. 

 

Amerre Te vezetsz, arra visz az utam. 

Léptedbe lépkedek, utad az én utam. 

 

S ha már majd alkonyul, s kezed is hűlni kezd, 

léptedet apróként, kénytelen sűríted. 

 

Ott leszek akkor is, bárhol is, nem tudom, 

S arcomat Napodhoz, csak feléd fordítom.  

 
Strasser Kaponya Anna 

2017. május 10 
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PÜNKÖSD 
 

Szentlélek szállj le ránk. 

Szép Pünkösd hajnalán. 

Lángnyelvek melege, 

Költözzön szívünkbe 

„Az igazság lelke” 

Isteni küldöttként, 

Hitünket kapocsként, 

Áldás erősítse. 

 
Szűcs Strasser Cecília 
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KÉPEK - VERESEGYHÁZ 
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KÉPEK - MINISTRÁNSAVATÁS 
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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: 

700   845   1000   1830 

Az Egyházközségi levél internet elérhetősége: 

http://rakosfalvaplebania.hu 

Rákosfalvai levelezőlista e-mail címe: 

plebania@rakosfalvaplebania.hu 

 4. számunk lapzártája 2017. augusztus 6. 

 

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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