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2016. 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! 

 

 A Szentháromság személyei közül a harmadik személy, a 

Szentlélek a legmegfoghatatlanabb számunkra – legalábbis látszólag. 

A Fiú emberi szavakkal szólt, látható, hallható, dokumentálható 

tetteket hajtott végre, viszonylag könnyen felfogható az ember 

számára. Még az Atyát is meg tudjuk közelíteni valamiképp, hiszen 

mindegyikünknek vannak fogalmai a jó szülőről, gondviselőről, 

valamint a Teremtőről, az alkotóról. A Szentlélek azonban nem 

igazán elképzelhető, nehezen leírható, nehezen megismerhető és 

megismertethető. Éppen ezért méltatlanul el is van hanyagolva a 

legtöbb keresztény vallásgyakorlatban. Nem igazán tudjuk és 

érzékeljük, mit is tesz valójában. Pedig éppen akkor lehet „utolérni” 

az Ő működését, amikor hiányát tapasztaljuk. Amikor nincs 

lelkierőnk, türelmünk, kitartásunk, hűségre is képes szeretetünk. 

Amikor nem megy az, amiről úgy gondoltuk, könnyedén képesek 

leszünk rá. A Szentlélek működése bennünk ajándékai által annyira 

természetes, hogy csak akkor vesszük észre, amikor hiányzik, amikor 

nem élünk ezekkel az ajándékokkal, nem működünk együtt a Lélek 

ösztönzéseivel. 

 

 Most különösen itt az alkalom, hogy felismerjük és örömmel 

tudatosítsuk, kicsoda is számunkra a Szentlélek, milyen nagyszerű 

ajándékokat kaphatunk Tőle, és hogy mennyire rászorulunk ezekre az 

ajándékokra. 

  

 Isten az embert a saját boldog, örök életébe hívta meg, s csak 

ez az élet tehet igazán megelégedetté. Azért árasztotta ki a Szentlelket 

Pünkösd ünnepén, hogy Vele egyesült életet élhessünk, s abban ki 

tudjunk tartani. Ezt a nekünk adott isteni életet azonban szabadon, 

hittel el kell fogadnunk, s azzal együtt kell működnünk.  
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A Szentlélek teszi működőképessé bennünk azokat a lelki 

képességeket, amelyek nélkül nem tudunk megfelelni emberi 

hivatásunknak. Ő kapcsol össze az imában és a szentségekben a 

teremtő és megváltó Istennel. Ő tesz hűségessé az emberi 

kapcsolatokban, kitartóvá kötelességeink teljesítésében. Nélküle 

gyengék és elesettek vagyunk. Feltétlenül szükségünk van az ő 

ajándékaira. Pünkösdkor azt a rendkívüli örömet ünnepeljük, hogy 

Isten minden emberre ki akarja árasztani Lelkét, mindenkit meghív 

az Istenbe gyökerező életre.  
 

Károly atya 
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Pünkösdi hajnal … 

 

Fejem felett torlódó fellegek, ahogy lábaimat igazítom a 

girbe-gurba úton. Hajnali harangszó valahol messziről. Talán hívőket 

hívogató, mert a misék a kevés atyák miatt minden faluban más 

időpontban vannak. A templomok mellett, bánatos üres „paplakok” 

ahol gyermekkoromban milyen pergős volt az élet … 

Azóta hány évtized telt el. Talán a fiatalok nem hallották, nem 

tudják a régi „pünkösdök igazi titkát, hangulatát”. A falvakban 

ragyogtak a házak ablakai, söpörték az udvarokat előtte este és az 

utcák porát.  

A lányok készítették a színes pántlikát, az ünnepi ruhát 

elővarázsolták, simogatták vagy vasalták. Még a nagyi is topogott 

boldogságában, mert szép unokáival kézenfogva ment a falun végig.  

A nagy családok büszkén, békén egy padsorban, csendben 

várták az orgona és az énekesek gyönyörű hangján a Szentlélek 

eljövetelét köszönve, dicsérve. Az atya a szószékről beszélt, a hívők 

áhítatos szemét látva, szinte átélte az apostolokról hirdetett, 

Szentlélek lángnyelvekről szóló írások idézetét.   

Majd a mise folytatódott latinul tovább. 

A kijáratnál az ismerősök üdvözölték egymást, az atya köré 

csoportosultak a házaspárok gyerekeikkel. Az időseket is 

köszöntötte, hiszen nagyon szerették a mindenben segítő plébános 

urat.  

Feltöltődött lélekkel mentek a testi feltöltődés felé, a terített 

otthoni asztalokhoz. Ilyenkor mindenki visszafogta magát, csak a 

csend, csak a jó hangulat érződött. Bennem is. S itt maradtam … 

Micsoda szép emlék, sokunkban is … Autók, motorok zaja, 

füstje nélkül az esti csendben még a családok imával köszönték meg 

a drága Teremtőnknek a „pünkösdi hajnaltól-estig” tartó szép napot. 

 

( régi emlékek a mának ) 
Szűcs Cecília (Karitász, 2016. április) 
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MAMA 

 

Mama mintha te szültél volna, 

úgy neveltél. 

Puha karoddal átöleltél, 

úgy szerettél. 

Ha sírtam könnyeimmel könnyeiddel 

összefolytak. 

Színes gyöngyökké formálódtak, 

s nyakamba mosolyogva raktad. 

Ha beteg voltam csillogó szemeidből 

gyógyító sugarak ragyogtak. 

Gazdagságot adtál a Hitben 

örökséget a szeretetben … 

Hová repültél „angyal szárnyon”? 

Mama bárhol vagy, 

ezerszer Isten áldjon! 

 
Sz.C. 2016. 05. 01. 
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Ünnepel Rákosfalva Karitász csoportja 

 

Egyházközségünk Karitász csoportja, idén májusban ünnepli 

fennállásának 26. évfordulóját. Hogyan kezdődött? Erről mesél 

nekünk Bíró Gézáné Marika, aki alapító tagja a csoportnak, 20 éven 

át vezette a közösséget és most is aktív tagja. 

1989 őszén indult a csoport 8 alapító taggal. Akkor Kocsis István atya 

volt Rákosfalva plébánosa. 1990. május 1-én végig jártuk a környék 

házait, hogy átadjuk a plébános üdvözletét, felmérjük, kinek miben 

tudnánk segíteni és tájékoztassuk az embereket arról, hogy Karitász 

csoport működik a plébániánkon. Volt, aki elutasított bennünket, míg 

másoknak látogatásra, beszélgetésre volt szüksége. Ez az egy 

felmérés elegendő volt. A többi támogatottunk mások ajánlásával 

találtak meg minket. 1990 őszén szerveztük az első ruhaakciónkat. 

Itt Rákosfalván működött már Karitász csoport, amikor megalakult a 

Budapest-Esztergom Karitász Központ. Egyházközségünk csoportja 

is csatlakozott, így a központ segítségével bővültek a lehetőségeink. 

Pl. a központ, képzéseket hirdetett meg, mint a Karitász szociális 

munkás képzés, mely az általános szociális képzést a Karitász 

lelkiségével gazdagította. 1995-ben már a mi Karitász csoportunkban 

is voltak, akik ilyen képzést végeztek. A képzés sokat segített abban, 

hogyan teremtsünk kapcsolatot idegenekkel, speciális problémákkal 

hová irányítsuk az embereket, hol vannak a segítők határai, mennyit 

szabad vállalni, hogyan célszerű a segítés stb. A központtól segítséget 

kaptunk a pályázatokhoz is. Akkoriban pályáztunk a Fővároshoz, 

mint katolikus csoport. Weinwurm Árpád sokat segített nekünk, aki 

akkor ott dolgozott. A pályázatokból befolyó összegből pl. 

kirándulásokat szerveztünk az időseknek. 

Idő közben Kamilliánus Család alakult Rákosfalván. A két csoport 

összeolvadt és közösen végezték a segítő szolgálatot, és végzik a mai 

napig is. A Kamilliánusoknak köszönhetően lelkigyakorlatokon is 

részt vesz a Karitász csoport. 
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Teltek az évek. A csoport elérte a 30 főt, nem számolva azokat, akik 

segítségére, csoporton kívül is, számíthatunk, akik szükség esetén 

saját autójukkal szállítanak nekünk, vagy csomagokat hordanak. 

Az évek múlásával folyamatosan változik, hogy éppen milyen 

segítségre van szükség. El kezdtünk járni a Paula kórházba betegeket 

látogatni és ott kapcsolatba kerültünk hajléktalanokkal, akik újabb 

feladatokkal bővítették a tevékenységünket a beteglátogatáson és 

idős-gondozáson túl. Majd később ehhez kapcsolódott a 

nagycsaládosok segítése. 

Míg eleinte a csütörtöki fogadónapokon jöttek hozzánk a rászorulók, 

ma nekünk kell menni és felajánlani a segítségünket. Változik a világ 

és az emberek. 

A Karitász munka során sokat alakulunk, fejlődünk, épülünk. 

Megtapasztaljuk a közösség számos jó tulajdonságát: számíthatunk 

egymásra, figyelünk egymásra, megoszthatjuk a nehézségeinket, 

fontos, amit csinálunk. 

 

 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 

a szeretet nem féltékeny. 

Nem kérkedik, nem gőgösködik, 

nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 

haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 

nem örül a gonoszságnak, 

de együtt örül az igazsággal. 

Mindent eltűr, mindent elhisz, 

mindent remél, mindent elvisel. 

A szeretet soha el nem múlik. 

Törekedjetek a szeretetre! 

(részlet Szent Pál szeretet himnuszából) 
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Egyházközségi nap – 2016. 04. 30. 

 

Plébániánk közössége ezen a szép napon Budaörsre indult. A 

templomban bemutatott szentmise után megkoszorúztuk a 

templomkertben álló Mindszenty szobrot és örültünk a verőfényes 

napsütésnek. 

A Kőhegyre vezetett utunk, ahonnan kiváló kilátás nyílt a 

tájra. Ebédünket is itt fogyasztottuk el, s hosszabban megpihentünk, 

élvezve egymás társaságát. 

A kisebb túrára vállalkozók ezután hamarosan visszaindultak 

a templomhoz, a bátrabbak pedig nekivágtak a Makkosmária felé 

vezető erdei útnak. Voltak, akik előre bejárták az útvonalat, s Imre 

bácsi minden részletre kiterjedő útleírása is segítségünkre volt, hogy 

ne tévesszünk irányt. Közben szép beszélgetések alakultak ki, 

olyanok, a mikre a szokásos vasárnapi találkozások alkalmával nem 

nyílik lehetőség. Számomra nagyon tanulságos volt néhány testvérem 

élettörténete, hite és kitartása a vallás-üldözés évtizedeiben. 

Makkosmáriáról Budakeszin át, egy fagyival felfrissülve 

tértünk haza, s hálát adtunk az Úrnak közösségünkért és az alkalmas 

időjárásért! 
 

Aliné Cserháti Erika 
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Megújult plébániánk élő rózsafüzére 

2012-ben, templomunk fennállásának 125. évfordulójára hoztuk létre 

Hefler József kertészmérnök ötlete alapján és útmutatása szerint azt a 

rózsakertet, ahol 85 különböző színű rózsa egy igazi rózsafüzért 

formáz. Az anyagi forrást mindehhez a plébániai hívek teremtették 

meg rózsajegyek vásárlásával, a megvalósítást a Rózsakert 

Családközösség vállalta, lelkes segítők közreműködésével. Az 

elkészült művet az ünnepi rendezvényre ide látogató Bíboros atya is 

megtekintette és elismerően nyilatkozott róla. 

Mivel a rózsák közterületen, őrizetlenül álltak, sokan aggódtak, hogy 

vandál pusztításnak fognak rövid időn belül áldozatul esni, de ez 

szerencsére nem történt meg – a környéken lakók is elfogadták, 

megszerették a kertünket. 

Sajnos, az elmúlt 4 évben a faszegélyek eléggé elkorhadtak, 

kitöredeztek, a rózsákat körülvevő murva szóródni kezdett, ideje volt 

a rózsakertet rendbe hozni. Mivel közben a templom körüli területet 

megkapta egyházközségünk, egy azon levő elhanyagolt rózsakert 

rossz fényt vetett volna mindannyiunkra, így a Munkás Szt. József 

Férfikör elhatározta, hogy elvégzi a felújítást. 

Okulva a tapasztalatokból tartósabbra szerettük volna készíteni, tehát 

a külső faszegélyt betonszegélykőre cseréltük, s a rózsákat körbevevő 

ágyásszegély is vastagabb, időállóbb fából készült. Egy márciusi 

szombat reggel nekiláttunk, s kora délutánra már végeztünk is, többek 

között Rizmajer György dinamizmusának, Schréder Tamás 

rutinjának, Takács László elkötelezettségének és az ötletgazda Hefler 

József szakértelmének köszönhetően. 

Így húsvétkor a templomba igyekvők már láthatták a megújult „Élő 

Rózsafüzérünket”, amely remélhetőleg nemcsak a plébániai híveket 

gyönyörködtetheti meg hosszú időn keresztül, hanem a környékben 

élő, templomba nem járó zuglói lakosok érdeklődését is felkeltheti, 

elgondolkoztatja majd. 

a Munkás Szt. József Férfikör nevében Ali László 
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2016-os ministránstalálkozó 

Minden évben Szent Adalbert vértanú ünnepe különleges nap 

a főegyházmegye ministránsai számára, mivel az ünnep közeledtével 

egy áprilisi szombaton összegyűlnek Esztergomban, ahol saját 

plébániájukat képviselve harcba szállnak a Szent Adalbert kupáért. 

Az idei találkozó témája az irgalmasság éve volt, amiről több 

videót is megtekintettünk és a misén is ezt emelték ki a 

prédikációban. 

A megmérettetést nem csak az idősebb ministránsok élvezték, 

hiszen minden korosztálynak készültek a szervezők megfelelő 

feladattal az akadályversenyre. Ezek között szerepelt – a teljesség 

igénye nélkül – sorverseny, totó, liturgikus és bibliai ismeretek. 

Sajnos akármennyire is jól felkészültek voltunk, nem sikerült 

felállnunk a dobogóra. 

Reményeim szerint jövőre többen fogjuk képviselni 

Rákosfalvát, ahol már nemcsak saját csapatunkkal veszünk részt, 

hanem ismételten elhódítjuk a ministránsok serlegét. 

Köszönet a szervezőknek, a résztvevő ministránsoknak és a 

velünk együtt versenyző plébániáknak ezért a csodás napért. 

 
Hodászi Gábor Mihály ministránsvezető  
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PROGRAMOK 

 

május 15. 1000 

 

május 21. 1830 

 

 

 

június 05. 0815 

 

június 12. 0845 

 

június 27. – július 01. 

 

július 20. – 24. 

 

augusztus 01. – 08. 

elsőáldozási szentmise 

 

bérmálási szentmise 

bérmál: 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 

 

ruhaakció 

 

Te Deum 

 

Napközis tábor 

 

Családtábor 

 

Hittanos tábor 

 

Mindhárom táborról minden fontos 

információ a hirdetőtáblákon!  

 

 

 
 

 

 

 
 

Plébániánk urnatemetőjével, szóró és urnatemetéssel kapcsolatban 

érdeklődni, illetve ügyintézéshez időpontot egyeztetni 

 a 06-20/294 – 17 – 22-es mobil telefonszámon lehet. 

 

 

VÁLTOZÁS! 

Az egyházközségi levél internet elérhetősége: 

http://rakosfalvaplebania.hu 

Rákosfalvai levelezőlista e-mail címe: 

plebania@rakosfalvaplebania.hu 
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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 2016. augusztus 8. 

 
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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