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„Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs 

emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 

süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára 

alapozták.”  (Mt. 7,24-25.)   
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 Egy béka egy szép, kövér legyet üldözve betévedt egy ház tágas 

udvarába. Az udvaron tágas üstben tiszta víz melegedett, a 

gazdasszony éppen most gyújtotta meg alatta a tüzet. „Nahát! Egy 

csodálatos, tiszta vizű medence! És csakis nekem!” – ujjongott a béka, 

s nagy lendülettel belevetete magát az üstbe. Békésen úszkált, és 

egyszer csak érezte, hogy a víz melegedik. „Éljen! Ráadásul meleg 

vizű medence!” – örvendezett a béka. Nem zavartatta magát, tovább 

úszkált, élvezkedett a vízben. Ám a víz egyre melegebb és melegebb 

lett. „Hm, ez már kicsit kényelmetlen! Na de egy kis 

kényelmetlenségre nem adunk! Csak, mert a szokásosnál egy 

melegebb a víz, csak nem fogok elhagyni egy ilyen nagyszerű 

fürdőhelyet.” – biztatta magát a béka. Az üstben azonban hamarosan 

felforrt a víz, a béka pedig lassacskán annyira elgyengült, hogy most 

már hiába akart, nem tudott kiugrani belőle. Szépen megfőtt a forró 

vízben. Bezzeg, ha kezdetben nem a langyos vízbe, hanem egyből a 

száz fokos forróságba veti magát, rögtön olimpiai bajnokokat 

megszégyenítő magasugrással menekült volna ki belőle! Azonban a 

szép lassan halálossá forrosódó víz veszélyér nem érzékelte. 

  

Talán „divatos” lenne ma arról beszélni bizonyos körökben, 

hogy milyen erős, nagyszerű, legyőzhetetlen volt a pogány kori 

Magyarország; és, hogy a kereszténység felvétele rontott el mindent, a 

valóság éppen ennek az ellenkezője. Aki ismeri a korabeli Európa 

történelmét és átlátja az összefüggéseket, az tudja, hogy a törzsekre 

széttagolt, jórészt a kalandozásokból élő Magyarországnak nem lett 

volna jövője a kereszténység felvétele és a királyság megalapítása 

nélkül. Szükség volt a merész, nagy áldozatot követelő ugrásra, amit 

Szent István megtett, hogy kiragadja nemzetét az egyre forróbbá váló 

katlanból. Nem nézte némán és tétlenül az eleinte talán még nem 

annyiira fenyegető, de egyre fokozódó romlást. Tudta mit kell tennie 

és meg is merte tenni, pedig „ugrásszerű” változásra, hirtelen és teljes 

átalakulásra volt szükség. Ez pedig soha nem megy fájdalom és 

értetlenkedés nélkül.   
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 Ő nemcsak népe földi túlélésére, jólétére gondolt, hanem 

sokkal inkább az örök üdvösségére. Elkötelezett Krisztushívő volt, aki 

szívvel-lélekkel akarta – ahogy Szent megfogalmazza – elhagyni a 

pogányság tunyaságát és erkölcstelenségeit, s magára ölteni az új 

embert, aki Krisztusban újjászületett. Ezt akarta nemzete számára is. 

Belső megújulást, átalakulást akart, aminek azután következménye 

lesz a nemzet evilági megmaradásához szükséges intézmények 

kialakulása és megerősödése is. Ezért mindenekelőttéletpéldájával, 

személyes életszentségével és családi élete szentségével járt elől. 

Rövid éa hosszú távon a történelem igazolta nagy ugrásának 

helyességét, elkerülhetetlenségét.  

 

 Egy ideig biztos kényelmes, sőt kényeztető lehet a langyos 

vízben lubickolni, de azért már érezhetően közelít a forróság! Itt az 

ideje az elrugaszkodásnak, méghozzá ugyanabba az irányba, amit 

Szent Istven is felimert és követett: Jézus Krisztus evangéliumának 

irányába. Kérjük első szent királyunk közbenjárását, hogy az Ő 

példáját követve, minél több magyar válassza Krisztus útját, az örök 

élet útját. Ezzel tud segíteni másokat is abban, hogy irányt tudjanak 

változtatni. 

 
Károly atya  
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Családtábor Piliscsabán (2016. 07. 20-24. 

„A család a szeretet bölcsője” (Böjte Csaba) 

 

Idén tíz család részvételével került megrendezésre plébániánk 

nyári családos tábora a Pázmány Péter Katolikus Egyetem területén. 

Nemcsak a pilisi friss, tiszta levegőt és egymás társaságát élvezhettük, 

hanem a délelőttre meghívott vendégelőadóinknak hála, házas 

lelkigyakorlaton is részt vehettünk. 

A tábor főszervezői a Bíró- és Ali-család voltak, de a 

hagyományokhoz híven a délutáni és esti programok szervezéséből 

mindenki kivette a részét.  

Délelőttönként – míg gyerekeink a vigyázóknak hála, több 

csoportban játszhattak – három, a Schönstadt lelkiségi mozgalomhoz 

tartozó házaspár tartott elgondolkodtató bevezetőket. 

Szó volt a közös élet nehézségeiről, az első szerelem 

megújításáról. Mit tegyünk mi, feleségek, hogy férjünk szeressen 

hazajönni, a férfiak pedig hogyan mutassák ki szeretetüket 

feleségüknek. 

A jézusi szeretet állomásai, lépcsőfokai a családban: a szolgáló 

szeretet, a másikért „meghalni” kész szeretet, a féltékenység nélküli 

szeretet, a feltétlen szeretet és az „elhagyott Jézus” szeretet példája (a 

teljes elhagyatottságban is végtelenül szeretni). 

Megerősödtünk abban, hogy a család apostoli hivatás, a 

szeretetre való képességet kell felszabadítanunk és visszaadnunk a 

közösségnek, hogy „ceruza vagyunk Isten kezében”. 

Délutánonként a Garancsi-tóhoz kirándultunk gyerekeinkkel 

együtt, másnap a Dévényi-kilátóhoz. Egy lovardában tett látogatás is 

élmény volt kicsiknek-nagyoknak. A szokásos akadályverseny sem 

maradt el, valamint az utolsó napon a strandolás sem. 

Esténként nagy beszélgetések (egyszer gyertyafénynél is), 

közös játékok zajlottak. Vállalások, elhatározások születtek a közösség 

jövőjére, jövő évi programjaira vonatkozóan. 
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Végezetül hadd idézzem emlékezetünkbe az egyik előadásban 

hallott egerekkel végzett kísérletet: többszörös stresszhelyzetben a 

magányos egerek elpusztultak, a párosan élő egerek azonban túlélték. 

 
  Mestyanekné Kovács Eszter 
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Napközis és hittanos tábor 

 

 Este van … még javában folyik a hittanos tábor. Végre sikerült 

pár perc nyugalmat találnom a rengetek program és élmény után. El 

nézve a gyerekeket bátran állíthatom, hogy valami egyedit, valami 

igazán maradandót sikerült alkotnunk a semmiből … 

 

 Idén negyedik alkalommal kerültek megrendezésre a nyári 

táborok gyerekek számára ebben a konstrukcióban (egy 5 napos 

napközis tábor és egy hetes hittanos tábor Balatonszabadiban). Az 

évek során segítő és szervezői tárasaimmal rengeteget tanultunk és 

fejlődtünk, aminek köszönhetően egy jól felépített, élményekben 

gazdag nyári emlékkel tudjuk megajándékozni a résztvevő gyerekeket. 

 

 A napközis tábor idei helyszíneiként Makkosmária, az 

állatkert,a szentendrei skanzen, a Velencei-tó és természetesen 

Rákosfalva szolgáltak.  

 A hittanos tábor már-már jól megszokott helyszíne 

Szabadifürdő, ahonnan Tihanyt, Fonyódot és Siófokot is 

meglátogattuk a rengeteg strandolás mellett. 

 

 De valójában hogyan érezték magukat a résztvevők? Erre talán 

hitelesebb, ha ők maguk válaszolnak!  

 

Nagyon élveztem, jók voltak a programok. Sokat fürödtünk. A 

szervezők is jó fejek voltak! (Kinga) 

Tetszettek a programok, naponta elmentünk a standra – végül a 

balatoni hullámokat is mindenki túlélte – és kaptunk fagylaltot. A 

fonyódi kilátóhoz hosszú út vezetett, de a kilátásért megérte. Hajvágás 

és reggeli torna közben sokat nevettünk, a fiúkat is sikerült 

kiszabadítani a fürdőszobából. Vasárnap ellátogattunk egy nagyon 

szép, parti kápolnába. A citromos limonádé mellett egész finom volt a  
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kaja. Az aszfaltra rajzolt, különböző ízesítésű, ötven darab 

„terminátorchips” nagyjából három napig élt, aztán elmosta az eső. A 

szórakozás mellett sok új barátot szereztem, lelkiekben fejlődtem, 

tanultam és közelebb kerültem Istenhez. (Virág) 

Sokat fürödtünk. Nagyon sok jó barátot ismertem meg. (Zsuzsi) 

 

Természetesen a fiatalabbak is megosztották az élményeiket 

velünk, igaz ők a szülőkön keresztül. 

 

Gyermekink számára az idei volt az első napközis tábor. Minden nap 

fáradtan, de mesélnivalókkal érkeztek haza. Kaptak itt élményből 

eleget, hiszen strandoltak és vízibicigliztek a Velencei-tavon, 

(számukra ez volt a hét fénypontja), állatkertben nyomoztak, 

vonatoztak, kulcstartót készítettek a skanzenben, túráztak 

Makkosmáriára. Mindezt jó társaságban tették, melyből péntekre 

egységes csapat kovácsolódott. Ami nem maradhatott el, az a 

mindennapi fagyizás és az ima  hiszen a reggel evangéliumi rész 

felolvassával kezdődött, amely kapcsolódott az aznapi programhoz, és 

hálaadó imával zárult. Köszönjük a szervezőknek lelkiismeretes 

felkészülésüket, kimeríthetetlen segítségüket és lelkesedésüket. (Éva) 

 

Zárásképpen pedig egyik legaktívabb szervezőnk is 

véleményezte a tábort. 

 

Idén már második alkalommal segítettem a napközis tábor 

szervezésében. Most is ugyanolyan jól éreztem magam, mint tavaly. 

Nagyon jó volt a társaság és jó érzés volt megismerkedni a 

gyerekekkel. Nekik is alkalmuk nyílt arra, hogy új barátságokat 

kössenek, és egy jól működő közösséget hozzanak létre. A gyerekek is 

láthatóan jól érezték magukat. Remélem, hogy jól érezték magukat és 

sok szép emlékkel mentek haza minden este. (Fanni) 
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A jövő évi táborokra már most rengeteg tervünk és ötletünk 

van, amiknek megvalósítását már szeptemberben elkezdjük. 

 

Szeretném megismételten megköszönni mindenkinek a 

részvételét és a segítségét, hiszen NÉLKÜLETEK EZ NEM 

JÖHETETT VOLNA LÉTRE. 

 

Várunk mindenkit jövőre is! 

 
Hodászi Gábor Mihály 

                                                                     ministránsvezető 

 

Néhány kép a napközis táborból 
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Néhány kép a hittanos táborból 
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Az iskolai hitoktatás rendje az iskolában tudható meg, a templomi 

hitoktatás rendje pedig a hirdetőtáblákon olvasható majd, illetve a 

hirdetésekből hallható! 

 

Magyar ünnep (Múlt és jelen) 

 

Rakott szoknyádban libbentettél. 

A kórusban, hangosan énekeltél. 

Mellettem álltál, a földet néztem, 

Csodálkoztam a nagy szöveglésen. 

A beszédnél majd elaludtam. 

A nagy tapsnál úgy felriadtam. 

Te kérdezted de halkan, 

Miért nem tapsolsz, vidáman? 

Tapsolsz Te helyettem, boldogan! 

Eszembe jutott, hogy ma van, 

Kenyér ünnepe, Alkotmánnyal? 

István királyunk vajon hol van? 

 

Nagyot fordult már a világ … 

Szt. István jobbját ez ünnepen, 

Méltósággal körbe hordják. 

S, hogy tiszteli ma az ifjúság! 

Országunkat, édes hazánkat, 

Istenem áldd meg Szt. István népét, 

Hogy elnyerjük az igaz Békét … 

 

                             2016. aug. 20. 

Szűcs Cecília (Caritas) 

 

 

 

Vallomás … 

 

Szeretlek, szeretlek,          

szeretlek. 

Szívemet, kötném a  

szívedhez. 

Lelkemmel repülnék, 

lelkedhez. 

Nyújtsd felém, elérjem 

kezedet, 

Utadon mindenhol  

követlek. 

Oldozd fel bűnbánó 

lelkemet. 

KRISZTUSOM oly nagyon 

szeretlek. 

 

2016. június 12. 

                     Sz.C. 

 

 

(Köszönöm azoknak, akik cikket küldtek az egyházközségi levélbe!) 
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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 2016. október 18. 
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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