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2017. évi 4. szám                                                          Szent István 

 

„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.)   

1 



Rákosfalvai Egyházközségi levél               2017.évi. 4. szám 

Kedves Testvérek! 

 

Turisták akarták megcsodálni a cseppköveket a barlangban. 

Már régóta haladtak folyosóról-folyosóra, amikor hirtelen megszűnt 

az áramszolgáltatás és kialudt minden fény. Egyiküknél sem volt 

zseblámpa, még a vezető is fönt felejtette a sajátját.  Megszólalt 

valaki: nálam van egy gyertya és néhány szál gyufa. Voltak, akik 

megjegyezték: mire megyünk egy szál gyertyával ennyien! Annak a 

fényét nem látja mindegyikünk ezeken a kanyargós folyosókon. A 

vezető viszont ezt mondta: ez igaz, de ha mindenki megfogja a 

mellette álló kezét, akkor egyetlen apró láng fényénél is kitalálunk 

mindannyian a barlangból.  

Egyetlen apró fényfolt, amely sokakat kivezethet a 

sötétségből. Ilyen volt a legtöbb szent élete, közöttük kiemelten is 

magyar népünk apostoláé, Szent István királyé.  

Amikor valaki elkezd megvalósítani valami jót, akkor abból 

eleinte még kevés látszik. Sokan talán nem értik, mi a jó benne, miért 

teszi azt, amit tesz, talán nem is értenek vele egyet. Ahogy azonban 

telik az idő, megmutatkozik a helyes döntések eredménye. Szent 

István értékrendjével, törekvéseivel a korabeli magyarság nagy része 

nem értett egyet. Sokan nem tartották jónak a kereszténység 

felvételét, a krisztusi tanok és értékek hirdetését, a kalandozó 

hadjáratok leállítását, a törzsi széttagoltság felszámolását, a pogány 

vallási hagyományok visszaszorítását, sőt magár az egységes 

királyság megalapítását sem. Az idő múlásával egyre világosabb lett 

a magyarság előtt, hogy Szent István döntései helyesek voltak, az ő 

útja bizonyult igaz útnak. Életműve mind a mai napig jelen van, s 

nemzetünk legnagyobb értékei, legfőbb összetartó erői közé tartozik. 

Tisztelete egy évezred során őszinte mélységgel ívódott bele a 

magyar társadalom többségébe. Az a kis fénypont, amit szent 

királyunk gyújtott, sokakat vezet mind a mai napig. Az a jó, amit a 

keresztény értékek átvételével elindított, egyre inkább megerősödött 

és kiteljesedett a nemzet életében a századok során. 
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 Ma is nagy szükségünk van arra a kis gyertyalángra, amit 

Szent István király gyújtott, s aminek a fénye mind a mai napig nem 

aludt ki, sőt sokan átvették és őrizték azt a történelem viharaiban. A 

sötétség mélyül körülöttünk, a gyertyáinkat van honnan 

meggyújtanunk. A keresztény hitet és erkölcsi rendet kell újra 

megerősítenünk. Ehhez kérjük Szent István pártfogását, s ebben 

nyújtsunk példát minden magyar számára mi, mai keresztény 

magyarok! 

 
Károly atya 
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Július 13. és 20. között táborozott a cserkészcsapat a 

Balatonfelvidéken, Ábrahámhegyen illetve a Salföldi Pálos 

kolostorromnál. Az idei keretmese IV. Béla udvarába, a tatárjárás 

korába repített vissza minket. 

Változatos programokkal készültünk a tatár sereg elleni 

harcra: élő rizikó, kalmárjáték, méta színháború mellett idén is volt 

portya, a Csobánci várba. A szép időnek köszönhetően a szokásos 

cserkésztábori programok mellett többször tudtunk strandolni is. Az 

utolsó nap mindenki sok élménnyel és egy királyi birtoklevéllel 

gazdagodva térhetett haza. 

 
Ali Janka 

 
Ha téged is érdekel a cserkészet, jelentkezz! Szeptembertől új őrsöt 

indítunk, várjuk a 2-3. osztályos 

 
fiúkat és lányokat! Érdeklődni lehet:  

       Ali Janka (alijanka17@gmail.com) 
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Litánia Szent István király tiszteletére 

 

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz! 

Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz! 

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz! 

 

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket! 

 

Mennyei Atyaisten                                                   – irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten 

Szentlélek Úristen 

Szentháromság egy Isten 

 

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja                      – könyörögj érettünk!  

Szent István király, Isten hitvalló, hű szolgája 

Szent István király, a Boldogasszony buzgó tisztelője 

Szent István király, Isten akarata szerint való király 

Szent István király, apostoli, szent királyunk 

Szent István király, az Anyaszentegyház oltalmazója 

Szent István király, az érsekség megszervezésével 

 hazánk önállóságának megalapozója 

Szent István király, a magyar egység megteremtője 

Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítója 

Szent István király, a magyarság megmentője 

Szent István király, a békesség kedvelője 

Szent István király, az alázatosság csodája 

Szent István király, ispotályok és kolostorok építője  

Szent István király, az irgalmasság nemes példája 

Szent István király, a keresztény szeretet élő formája 

Szent István király, az igazságos uralkodó példaképe 

Szent István király, ki a (római) katolikus hitre vezetted népedet 
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Hogy a katolikus hit megerősödjön hazánkban  

– kérjük közbenjárásodat! 

Hogy békességben és egységben éljünk 

Hogy az istenkeresők szíve az igaz hitre eljusson 

Hogy a papság és a hívek között az egyetértés megerősödjön 

Hogy megújuljon bennünk a régi buzgóság 

Hogy országunk békében éljen, Isten oltalmában 

Hogy Istennél mindnyájan kegyelmet találjunk 

Hogy az erkölcsös életet alapvetően fontosnak tartsuk 

Hogy nehéz helyzeteinkben a Szűzanyára tudjunk hagyatkozni 

Hogy gyermekeinket komoly Isten hitre tudjuk nevelni 

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! 

- kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! 

- hallgass meg minket! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! 

- irgalmazz nekünk! 

 

Imádkozzál érettünk Szent István király! 

- hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

 

Könyörögjünk! 

Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért 

irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk, tekints magyar hazánkra, 

és szolgádnak Szent István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk 

bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk végtelen 

irgalmasságodat.  

Krisztus, a mi Urunk által.   – Amen. 
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Lassan vége a nyárnak. Sok élménye volt mindenkinek. Akár 

az egyéni nyaralásokra lehet gondolni, akár a közösségben eltöltött 

napokra. 

Rögtön a tanítás után kezdődött a napközis tábor, nagyon sok 

programmal. Nemsokára utána máris kezdődött a hittanos-ministráns 

tábor, szintén nagyon sok programmal. A cserkész-táborról Ali Janka 

számolt be. Énekkarunk Vácra ment néhány napra, ahol készültek a 

templombúcsúi szentmisére. Még egy tábor volt, a már szokásos 

család-tábor, Piliscsabán. Külön programok voltak gyerekeknek és 

felnőtteknek. Természetesen volt idő szórakozásra is.  Először egy 

csoportképet lehet látni a táborozókról, majd néhány képet. 
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A plébánia címe: 

1144 Budapest Álmos vezér tér 1. 

Telefon: 36 – 35 – 976  

Számlaszám: 

CIB Bank: 11100104-19819019-360000 

 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. 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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