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Kedves Testvérek! 

 
Hamvazószerda a húsvét előtti időszak, a nagyböjt kezdete. 
Ez a nap abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a 

vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét őrzi a 
hagyomány: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujábó l 

a pap ezen a napon, valamint nagyböjt első vasárnapján, keresztet 
rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: emlékezz ember, 

por vagy és porrá leszel. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és 

a megtisztulást. 
 

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja böjti napnak, a 
VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így 
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen 

negyvenet tesz ki. 
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban 

számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz, ami ezeknek a 
jelentőségét hangsúlyozza. Jézus nyilvános működésének 
megkezdése előtt negyven napot böjtölt a pusztában. A vízözön is 

ennyi ideig tartott, a választott nép negyven évig vándorolt a 
pusztában, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás 

próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. 
 
A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja a 

bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi 
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az Érte való 

áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet 
fordítanak a szegények megsegítésére is. 

Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt 

rendel: a 18 és 60 év közöttieknek csak háromszor lehet étkezni 
egyszeri jóllakással. E két napon és a nagyböjt többi péntekén a 14 

évnél idősebbeknek tilos a hús fogyasztása. 
Károly atya 
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V i s s z a e m l é k e z é s 

 

Karitászos Karácsonyi ünnepünk 

 

Egyházközségünk, Rákosfalva-Szent István király temploma, 
amely közel 130 éves, plébánosa Spick Károly esperes atya. Ő a mi 

35 fős karitász csoportunk egyházi vezetője is, ami több mint 26 éve 
működik. Irányítója Pálmainé Lakatos Enikő.  

 

A zártkörű rendezvénnyel már harmadik alkalommal sikerült 
megünnepelnünk a Karácsonyt, a nemrég megnyitott Civil házban, 

sokak segítségével és a Zuglói Önkormányzat hozzájárulásáva l, 
melyet ezúton is köszönünk. A rendezvény célja, hogy 
támogatottjainknak kikapcsolódást nyújtsunk a napi nehéz 

monotonitásból, Karácsony alkalmából. 
 

Pálmainé Lakatos Enikő köszöntötte a vendégeket: az 
Önkormányzat képviseletében Sokácz Anikót és Molnár Zsuzsannát; 
valamint a jelenlevőket. Felkérte Károly atyát az ünnepünk 

megnyitására. 
 

Az atya kedves szavai után Kocsis Krisztina és Gabriella 
négykezese teremtett kedves perceket, amikor előadták Astor 
Piazzolo: Oblivon és Saint Saens: Hattyú című műveit. 

 
Ezután köszöntöttük Vincze Miklóst diákonussá szentelése 

alkalmából, amely 2016. november 20-án Kőröshegyen volt. Balás 
Béla megyéspüspök atya szolgáltatta ki a szerpapi rendet. Sajnos 
közösségünk minden tagja nem lehetett jelen. Miklós meghatódottan 

mondott köszönetet, miután Enikőm kedves szavak kíséretében 
átadta szerény ajándékunkat. 
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Majd templomunk ovis hittanosainak örömteli csoportja 
következett. Látványos, énekes, sok munkát kívánó műsorral, ami 

Lukács Judit vezetésével és a szülők áldozatos segítségével jött létre.  
 
Templomunk „gitáros” csoportja, a Pannon Vox adott elő 

részleteket – Krúdy Ádám ismertetésével és vezetésével – az Ígéret c. 
zenés karácsonyi misztérium játékából. Akinek felkeltet te 

érdeklődését, a következő hétfőn este 7 órakor templomunkban teljes 
terjedelmében meghallhatta. 

 

Karitász csoportunk több korosztályból áll. Most egy 
oszlopos, aktív tagja örvendeztetett meg minket. Őt már a Civil ház, 

Cserepes ház is ismeri szép, beleérző versmondásáról. Babits Mihály 
„Karácsonyi ének” c. versével örömet szerzett nekünk. Ő Gömöri 
Balázsné Marika, sokat tanulhatunk Tőle a türelem és az emberekkel 

való bánás, foglalkozás területén. 
 

Ünnepi műsorunk végéhez közeledve egy aznapi szülinapost 
és névnaposokat köszöntöttünk. A szülinapos vendégnek, aki nagyon 
meglepődött, Enikő tortával kedveskedett, ez is már hagyomány. A 

meghívott vendégek, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepünke t, 
ajándékot is kaptak. 

 

Végül az aktivisták következtek, akik szorgos kezeik által 
készített szerény csomagok áradásával kívántak támogatottjaiknak  

áldott karácsonyi ünnepet. 
 
A nagyon szép „karácsonyi karitász ünnep” szerény agapéval 

zárult. 
 

Budapest, 2016. 12. 17.   
Szűcs Cecília karitász csoport 
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 Két megszokott program is volt még decemberben.  
 
4-én jött a Mikulás a templomba. A gyerekek már előre kíváncsiskodtak, ki 
lesz a Mikulás. Ahhoz, hogy valaki ajándékot kapjon Tőle, valamit tenni is 
kellett. Volt aki énekelt, volt aki verset mondott. Ajándékot mindenki 
kapott, nagyon jó szívű volt a Mikulás 
 
24-én délután 4 órakor volt a karácsonyi játék, amit éjjel 11 órakor 
megismételtünk. Ez a karácsonyi játék most kimondottan pásztorjáték volt.  
Ügyes volt mindegyik szereplő, kaptak is nagy tapsot mindkettő előadás 
után. 
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Fájdalom és öröm 

 
A tavasz szele már fújdogál, 
Angyali fehér felhők nyargalnak. 
A harangok némák maradtak. 
Az emberek szívében lila a bánat. 
 
Te mit tettél és mit vársz? 
Lelked foltjait tisztítod? 
Én messze múltra gondolok. 
Húsvét előtti nagy titok. 
 
Ő tudja, virágok és pálmaágak, 
Rövid idő, tövissé válnak. 
Fájdalmas ingó lépteidben, látom 
Nincs irgalom az emberekben … 
 
Én bűnös, ronggyá tépett lélek, 
Társaimmal, hogy segíthetnélek?  
Szívemet raknám lábaid elé, hogy 
A durva kövek ne sértenének! 
 
Kereszten függ már drága tested. 
Lelkemben néma sikolyt érzek. 
A világban most mit éreznek, 
Az ateisták és keresztények? 
 
Atyánk, reményünk visszaadtad. 
Krisztusunk él, harangok zúgnak … 
Lelkünkben egy láng kigyulladt, 
Reményt sugároz „Krisztus feltámadt”. 
 
Budapest, 2017. nagyböjt 
 

Sz. C. 
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Hiszek Benned, Uram! 

 
Az élet keserves rögös út. 
Vak remények lángoló tűzben. 
Gonosz lelkek sebeitől vérezte. 
Hozzád imádkozom, Istenem! 
Hadd legyek fehér gyolcsruhád, 
Melyen az áldott véred folyt. 
Hadd legyek a hely homlokodon, 
Hol a tövis szívemig hatol.  
Hadd legyek csak a por, 
Melyre drága véred folyt. 
Hadd legyek a némaság, 
Amely a keresztfádról kiált: 
Az ordító csend a Golgotán. 
Szemed sarkából a könnycsepp, 
Mely mindenkinek megbocsát. 
A gyászos éjszakád, 
Hol a szenvedés sírva kiált. 
S a felkelő nap, 
Mely ontja a béke sugarát, 
Hiszek Benned, Uram! 
Megváltó Atyám! 
Térdre rogyok Előtted, 
S várom bűneim bocsánatát. 
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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:/www./rakosfalva.eu 

Rákosfalvai levelezőlista e-mail címe: 
rakosfalva@y ahoogroups.com 

 

2. számunk lapzártája 2017. április 2-án 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 

 

8 


