
Rákosfalvai Egyházközségi levél           2017.évi 2.szám 

 

 

 

 

 

2017.évi 2.szám                                                                        húsvét 

 

 

 

 
 

1 



Rákosfalvai Egyházközségi levél           2017.évi 2.szám 

 

 

 

A MEGSEBZETT FA TÖRTÉNETE 

 

 

A FA így szólt: 

ne félj, ha meghalok – ne félj meghalni velem, 

ne félj a haláltól – nézd, újra éledek: 

a halál csak a kérget rántotta le. 

Ne félj meghalni és újjáéledni velem. 

A jelet fátyol takarja. 

Benne újjáéled minden – 

és elveszti súlyát a gyümölcs. 

A FA átnyújtotta a gyümölcsöt Annak, 

aki beoltotta – 

Belőlem fogtok élni, Belőle, a Megsebzett Fából. 

„Belőlem”, mondta A FA – 

nem éreztem őt idegennek, 

eltűnt az ellentét érzése közöttünk 

(talán először egyetlen pillanatra?). 

 

Én elmentem, A FA meg állt, 

átölelve múltat és jövőt. 

 

A Bennem Növekvő Ige – Húsvét Vigíliája (részletek) 

 II. János-Pál pápa 
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Ifi Falka 

 

Mi is ez a közösség, mit csinálnak, kik a tagjai és hogyan 

működik? Rengetegszer válaszoltuk már meg ezt a kérdést 

gyerekeknek és szülőknek egyaránt, de most itt a remek 

lehetőség, hogy újfent bemutatkozzunk az egész 

plébániának. 

Az Ifi Falka, Rákosfalva ifjúsági csoportja, ami a 

gyerekeknek szervezett programokat készíti elő és 

bonyolítja le. A programok havonta kerülnek 

megrendezésre a tanév során, amit év végén két táborral, a 

már jól ismert napközis- és hittanos táborral zárunk. Két 

nagy csoportból áll a közösség, az Ifikből és a Falkából. Az 

Ifik azok a 14 év feletti fiatalok, akik a programokat 

szervezik és vigyáznak a srácokra. Feladataik közé tartozik 

a jó hangulat megteremtése, a programok megszervezése, 

útvonalak bejárása, és egyéb szervezői feladatok. A Falka 

pedig azoknak a lurkóknak a sokasága, akik az ilyen 

programokon részt vesznek. 

Szeptemberben kezdtük meg a csoport működését Károly 

atya áldásával, amely rengeteg fiatalt megmozgatott. Az 

eddigi programok között szerepelt kirándulás, métázás, 

foci, akadályverseny, lézerharc, de rengeteg más tervünk is 

van a jövőre nézve. Mindenki számára mást jelent ez a 

közösség, számunkra a következő: 
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A Falka legfőképp egy közösségi csoport, nekünk 

fiataloknak és nektek, gyerekeknek, célunk hasznos, 

tartalmas és élvezetes programok biztosítása, hozzásegítve 

tagjainkat új kapcsolatok és barátságok kiépítésére, 

szórakoztató élmények szerzésére. 

A Falka számomra egy szuper buli, ahol mindenki 

ismét gyerek lehet. Egy olyan csapat, ahol kivétel nélkül 

mindenki jól érzi magát, mindezt a plébánia és a katolikus 

hit égisze alatt. 

Szükség van az ilyen közösségekre, hiszen ezek 

tartják össze a plébániát, színt visznek az életbe. De erről a 

srácoknak is megvan a véleményük: 

Nekem a kedvenc programom a lézerharc volt, de a 

többin is nagyon jól éreztem magam. És nagyon várom a 

táborokat is. 

Nekem a lasercave volt a kedvencem, mert 

NAGYON MENŐ volt. Jól éreztem magam azon kívül, 

hogy sokszor (nem mindig) csak én vagyok lány, de ezt 

valamikor észre sem veszem. A napközis táborban biztos 

érdekes programok lesznek – jó lenne egyet strandolni is … 

Nekem a LÉZERHARC tetszett, mert olyan volt, 

mint a Cs:GO (vagyis izgalmas). Az is jó, hogy a barátaim 

is jönnek a kirándulásokra. Napközis táborba tuti megyek.  

A lézerforce volt a legizgalmasabb, de a többi 

program is nagyon jó volt! Nagyon jól éreztük magunkat! 

Aranyosak és jó fejek a szervezők! Már nagyon várjuk a 

tábort! 
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Mit is írhatnék még ezután … várunk mindenkit a 

következő programjainkra, a kirándulásokra és a táborokra 

egyaránt! Ha pedig szeretnél Te is Ifi lenni, bátran írj 

nekünk a facebook-on, az e.mail címünkre egy üzenetet! 

 
üdvözlettel, az Ifik 
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GYERMEK FARSANG 

 

 Február 25-én a délelőtti órákban jelmezes gyerekek 

zsivalya és farsangi finomságok illata töltötte be a 

templomunkkal szemközti általános iskola auláját. 

Egyházközségünk gyermek farsangja az óvodások 

hittanján is sokszor elhangzó hálaadó imával kezdődött 

Lukács Judit „néni” vezetésével.  

Ezután a jelmezesek felvonulása következett. Az 

ötletesnél ötletesebb farsangi maskarások között, Balajti 

Péter műsorvezetőnek, bemutatkozott pl. egy panda macit 

szorongató panda maci, szőke hajú japán kislány és karate 

ruha nélküli karatés fiú is, így hát nem csoda, hogy hamar 

igazi vidám karneváli hangulat kerekedett. Többen 

döntöttek úgy, hogy páros vagy csoportos jelmezben 

jönnek. így láthattunk testvérpárt, akik mentőautónak és 

mentőstisztnek öltöztek, édesapát és nagyfiát, pingvinpapa 

és pingvinbébi képében, három fiútestvér pedig stoplis 

cipőbe és focimezbe bújva kiadott majdnem egy fél 

focicsapatot. Egy család úgy érkezett, hogy közülük 

mindenki a Pán Péter mese egy-egy szereplőjének bőrébe 

bújt. Néhányan korunk mesealakjainak öltöztek, így velünk 

farsangolt Harry Potter, Pókember, Hello Kitty, Thomas a 

gőzmozdony és a Mancs őrjárat Marschall kutyusa is. 

Sokan azonban klasszikus jelmezekbe bújtak, így 

királykisasszonyok, pillangók, katicák, süni, párduc, boszi, 

napocska, kéményseprő és cowboy is vígan táncolt és 

szaladgált a sokadalomban.  
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Amíg a zsűri elvonult, hogy nehéz döntését 

meghozza, a gyerekekre és szüleikre zenés-táncos játékok 

vártak: lepel alatt kellett átszaladni, az egyre fogyatkozó 

színes papírokra lépve táncolni, rogyasztott lábbal limbó 

léc alatt átbújni és Kacsatáncot ropni.  

 Ezután egy vendég cserkész házaspár vezetésével 

népdalokat énekelhettek, népi játékokat játszhattak a 

megjelentek. Az édesapa élő citera muzsikáját szépen 

egészítette ki az édesanya hangja  

és a gyerekeket is megmozgató tánca. Ismert nép dallamok 

és egyszerű mozdulatok által röpítették a gyerekeket hol 

egy dinnyeföldre, hol fél pénzzel a vásárba vagy egy nyitott 

aranykapu alá. 

 A farsangi mulatság végén minden kisgyerek 

ajándékot kapott, a zyűri pedig átadta okleveleit: ítéletük 

szerint a legszebb a sohaországi Wendy, a legviccesebb a 

Pöttyös Túró Rudi, a legötletesebb a habos kakaó pöttyös 

bögrében volt. 

Köszönjük szépen a szervezők munkáját és reméljük, 

jövőre is hasonló jó hangulatú farsangi mulatságban lehet 

része plébániánk családjainknak 

 
Decsi-Bíró Adrienn 

 
7 



Rákosfalvai Egyházközségi levél           2017.évi 2.szám 

 

2017 Farsangi bál 

 

Itt a farsang, áll a bál,   

keringőzik a kanál.           

csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő.    

 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

a kávészem int neki, 

míg az örlő pergeti.  

 

Heje-huja vígalom! 

Habos fánk a jutalom. 

mákos patkó, babkávé, 

ez aztán a parádé … 

 

A farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig 

tart. Gyökerei az ókori Rómához és Görögországhoz 

nyúlnak vissza. A kereszténység engedett a pogány 

szokásokból és átengedte az időszakot a vidámságnak! 

 Plébániánk minden évben nagy örömmel szervezi 

meg az estét, ahol az egyházközség apraja-nagyja együtt 

mulathat! Idén február 25-én került megrendezésre! 

Természetesen a beszélgetések a móka sem maradhatott el. 

Templomunk ifjúsága ez alkalommal is vallásos kvízzel 

készült a részvevők számára. Ezek a kérdések, 

feladványok, válaszok mindenki arcára mosolyt csaltak!  
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Szerencsére ilyenkor a veszekedések, bántódások, 

nézeteltérések háttérbe szorulnak és csak a mulatás a 

lényeg! 

Ha „bulizásról” beszélünk a tánc sem maradhatott el, 

melyet a táncoslábúak mutattak be és hívták táncba a 

széken ülőket. Az este folyamán „DJ-ink” sok zenével 

kedveskedtek, amely a vigadáshoz elengedhetetlen volt. 

Akik szeretik a hasukat, ők is jól érezhették magukat, 

hiszen egész este hidegtálak sokaságából lehetett 

választani, (esetleg egy kis édességből is), a sörhasakat 

pedig „Laci bácsi széles választéka” várta, ahol 

természetesen házi szóda is kapható volt! 

 
Kerekes Kinga 

 

 
(a cikk szerzője 3 évvel ezelőtti farsangon!) 
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Élménybeszámoló a baba-mama hittanról 

 

 Április 4-én Dobiné Olasz-Papp Nóra jött el hozzánk, 

aki az anya-magzat kapcsolatanalízissel foglalkozik, vagyis 

azzal, hogy miként ismerkedhet az édesanya már a 

pocakban is gyermekével. Az édesanyák feltehették 

kérdéseiket, amiket Nóri természetes közvetlenséggel 

válaszolt meg. A résztvevők között voltak épp kisbabájukat 

váró édesanyák, akik értékes információval gazdagodtak, 

de Nóri javaslata, hogy az édesapák is legyenek nyitottak 

erre a fajta kommunikációra. 

 

Paál-Szarvas Réka 
 

 
(sajnos a mostani képet nem tudtam átmásolni, 

ezért tettem ide ezt a múltkori képet!) 
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Húsvéti Hercegnő 

 

A húsvét a felnőttek ünnepe és a gyerekek öröme. 

Ovi, iskola-szünet; nyuszi, rokonok várása. Sok hívő és 

kevésbé hívő, ilyenkor elmennek a templomba, hitből, vagy 

szokásból … 

Húsvéti sonka, tojás, kalács, kerül az asztalokra. 

Ebben nincs semmi új. Régi szokások. 

 

A mi Hercegnőnk története talán nem mindennapi. A 

vidéki özvegy nagyi jön és boldogan van a családjával, kis 

unokájával, akit először visz el a templomba a szép 

szertartásra. A szülők csak dolgoznak-dolgoznak, és nem a 

hitben találják örömüket; gyűjtenek, utaznak, modern életet 

élnek. Nagyi szomorúságára. – Majd ha idősebbek leszünk, 

lesz időnk templomba járni – mondja a menye.  

Száját harapdálja, kezét zavarában kulcsolgatja és 

„halkan mondja”. Hát nem erre neveltünk, fiam, apáddal. 

Elhallgatott. Nem akarta a húsvéti hangulatot elrontani, 

hiszen nem ezért utazott ide. A „Hercegnő”, akit otthon így 

becéztek, csak közbe szólt: Tudjátok Nagyival olyan szép 

helyen voltunk. Zene, ének, sok ember és ők is énekeltek. 

Egy aranyruhás ember, sok fehér ruhással, forogtak, 

olvastak nagy könyvből. Szólt egy kis csengő. A nénik és 

bácsik, felálltak, letérdepeltek. Majd sokan sorba álltak az 

„aranyruhás” bácsi meg a fehérruhás előtt. Nagyi is ment, 

engem elöl vezetett és a szájába tettek egy fehér kerek –  
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talán – cukrot? Engem megsimogatott, de én nem kaptam 

semmit. Nagyi bólintott, majd otthon elmondom kis 

unokám. 

 S mosolygott, olyan szép ragyogó volt a szeme! A 

végén a zene elhallgatott, s már nagyon kevesen voltunk, 

megfogta a kezemet és egy nagy kereszthez vezetett. Egy 

lehajtott fejű szomorú embert láttam. A kezeimet 

összetettem, nagyit utánozva, de ő valamit halkan mondott 

még. Én csak néztem azt a szomorú embert. Vedd le … 

megfázik, szépen kérlek! Ő titkos mosolyával és a kezével 

megsimogatta arcomat. Majd otthon a többit … 

A szépen terített asztalnál mondta mindezt a 

„Hercegnő”. Apjához fordult. Apukám menjünk el oda ha 

lehet … megmutatom milyen szomorú! 

 

 

Hm. Látjátok a gyermek szíve tiszta. Ne hagyjátok 

elveszni benne az értékeket … szólt a nagyi. Iskolába ha 

majd jár, hittanra járassátok. Ez az én utolsó 

KÍVÁNSÁGOM … A Hercegnő boldogan átölelte a 

nagyit. 

 

Az apa rájuk nézett és feleségére, torkán köszörült 

hanggal, 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT, mondta. 

2017. április 17 

Szűcs Cecília 
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Elmúlt a mély gyász, szívbe markoló. 

Új hajnal virradt: csodás ragyogó. 

Megváltónk sírján nincsen már a kő, 

Síri ágyán is csak egy keszkenő, 

Ujjongj hát szívem, nincs a sírban ő. 

 

Asszonyok látták, beszéltek Vele, 

Átjárta szívük, szíve melege, 

Olyanok voltak, mint az álmodók,  

A legcsodásabb örömhírt hozók,  

Nektek kesergők, könnyes gyászolók. 

 

Halálvölgyében nincs többé sötét, 

Jézus nappalra váltotta az éjt. 

Felhőtlen égen ragyog már napunk, 

Haláltól félni, nincs többé okunk, 

Nem tarthat fogva! Jézusé vagyunk! 

 

Kozek Jánosné 
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A végső igazság 
 

Az örök élet hite azt is jelenti, hogy az erkölcsi 

rendnek van egy végső beteljesedése. Aföldi 

igazságstolgáltatás korlátozottságát azért lehet elfogadni, 

azért tud lemondani a keresztény ember a bosszúról és tudja 

választani az erős zakmentesség útját, mert van végső 

igazság, ahol majd minden a helyére kerül. 

 

Sokak számára komoly gondot jelent a Biblia és a 

kereszténység tanítása az örök kárhozatról. Hogyan tud egy 

szerető Isten örökké sújtani, büntetni valakit? Hogyan tud 

boldog lenni bárki is a mennyben, ha tudja azt, hogy a 

pokolban mások szenvednek?  

 

A keresztény tanítás mindenekelőtt azért tartja 

fontosnak a kárhozat lehetőségénak állítását, mert biztosítja 

végső soron az ember valódi szabadságát. Ha nem reális 

lehetőség a kárhozat, akkor Isten végül valamilyen módon, 

de mindenkit beterel a maga utcájába; akar, vagy nem, 

mindenki kénytelen Istennek élni, szeretetben élni. A 

keresztény tanítás ezzel szemben azt állítja, hogy az ember 

szabadsága annyira nagy, hogy mondhat nemet véglegesen 

is az Istennek, mondhat nemet végérvényesen a szeretetre. 

 

 

(Székely János: A hit kapuja –részlet) 
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Idén május 1-én VERESEGYHÁZra megyünk. 

 

11 órakor lesz a szentmise, utána pedig az első májusi 

litánia. A Nyugatiból indul a vonat minden egész órakor 

Vác felé Veresegyházon át. Az út 48 perc.  Visszafelé 

minden óra 11 perckor indul a vonat a Nyugatiba. 

Lenne lehetőség eljutni a medve parkba. A belépő 

egy kicsit drága, 700,- Ft/fő. Ha lenne elég jelentkező akkor 

a vállalkozó vagy egy PRÁGA autóbusszal, vagy egy 

kisvonattal állna rendelkezésünkre. Ezt azonban időben 

közölni kellene vele.  

Lehet kirándulni a város peremén, Szada határában 

levő Margitára (345 m., a Gödöllői-dombság része). 

 

Bővebb információ majd a hirdetőtáblákon olvasható! 

 

 

 

 

 
 

A feltámadt Krisztus kegyelmét 

kívánom a húsvéti ünnepekre! 

 

Károly atya 
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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: 16,00 – 17,30 

Kedd-csütörtök: 9,00 – 12,00 

Karitász fogadóóra: csütörtökön 10,00 – 12,00 

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: 

7,30   8,45   10,00  18,30 

 

Az Egyházközségi levél Internet elérhetősége: 

http:/www./rakosfalva.eu 

Rákosfalvai levelezőlista e-mail címe: 

rakosfalva@y ahoogroups.com 

3. számunk lapzártája 2017. május 21-én lesz. 

Egyházközségi Levél – a Budapest-Rákosfalva, Szent István 

király Plébánia 

évente 6 alkalommal megjelenő, ingyenes kiadványa. 

Az újságban megjelenő cikkeken javítást csak a szerző 

hozzájárulásával végzünk. 

Felelős kiadó: Spick Károly plébános 

A templom logóját tervezte: Bege Márta 
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