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József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát 

Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, 

hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott 

állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária 

szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát.                     (Mt. 2,4-7a) 
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Karácsonyi mese 

A múlt század elején történt. Magányos férfi utazott le egy vidéki 

kisvárosba. Barátai hívták, hogy ne töltse egyedül a szentestét. Az 

utolsó vonattal érkezett. Már erősen szürkült, alig járt valaki az utcákon. 

Az egyik kirakat előtt észrevett egy kopott ruhás kisfiút. Nagy, vágyódó 

szemei egy kis betlehemre szegeződtek. A férfi megszólította: „Ezt 

szeretnéd megvenni?” A fiú bólintott, de nem vette le szemeit a 

kirakatról. „Nem is lehet drága” – folytatta a férfi. A kisfiú kihúzta kezét 

a zsebéből, tíz krajcáros csillogott benne. „Ezt az előbb találtam, de 

ezért nem adnak semmit.” A férfi elkérte a pénzt, s a fény felé tartotta. 

„Hallod-e, ez nem közönséges pénz, bizonyára az angyalok ejtették el.” 

 

A gyerek csodálkozva nézett a férfira. „Gyere, menjünk be az üzletbe” 

– és megfogta a hideg kis kezét. Bent már senki sem volt, csak az idős 

kereskedő. Udvarias mosollyal szólt: „Éppen zárni készülök.” A férfi 

hunyorított a szemével: „Akkor a legjobbkor jöttünk. Kis barátom egy 

rendkívüli pénzt talált. Az angyalok vesztették el. Azt veheti rajta, amit 

csak akar.” Ezzel ismét ráhunyorított a kereskedőre, és az megértette. 

Kezébe vette, megvizsgálta a pénzt. Aztán sugárzó arccal mondta: 

„Micsoda szerencse, te aztán jó fiú lehetsz. Válaszd ki hát, amit 

szeretnél.”A gyerek először a kereskedőre, azután az ismeretlen férfira 

nézett. Mindkettő tekintetéből biztatást olvasott ki. Erre rámutatott a 

kirakatban csillogó betlehemre: „Ezt szeretném.” A kereskedő szépen 

becsomagolta, szaloncukrot is adott hozzá. A gyermek boldogan hagyta 

el a boltot. 

 

Az ismeretlen férfi ekkor elővette pénztárcáját, s fizetni akart. „Szó 

sincs róla, uram, szólt a kereskedő. Ma este nekem is karácsonyom van. 

Az a Jézus, akit ma ünnepelünk, figyelmeztetett bennünket: Amit 

egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.” 
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A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten tudták, 

hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis Jézus. 

 

Kedves Testvérek! 

 

 Eddig szólt a mese. Milyen nagy örömet szerzett annak a 

gyereknek, hogy megkaphatta azt a betlehemet. Milyen nagy öröm volt 

a magányos férfinek és a kereskedőnek, hogy megérezhették karácsony 

nagy örömét; és ahogy a mese mondja, abban a pillanatban megszületett 

a szívükben a kis Jézus.  

 

 
 

Munkatársaimmal együtt kívánok minden kedves 
testvérünknek az értünk emberré lett kis Jézus kegyelmeiben 
gazdag ünnepeket.  
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Nyitott templomok napja 

 
2017-ben a Rákosfalvai Szent István király Plébánia is aktívan 

kapcsolódott be az Ars Sacra keretében megszervezésre kerülő Nyitott 

Templomok napjába. A rákosfalvai zenei, kulturális és hitéleti 

programok szeptember 16-án Spick Károly plébános atya által celebrált 

esti szent mise után kezdődtek meg. 

Elsőként templomunk kántora és kórusvezetője Igali Csanád 

változatos zenei műveket bemutató orgona koncertjét hallgathatták 

meg. A koncert alatt templomunk orgonáján többek közt J. S. Bach, 

Nicolas de Grigny, J. P. Sweelink, Camille Saint-Saëns, Gabrieli, J. G. 

Walther, Padre Davide de Bergamo, J. K. Kerll és Liszt Ferenc egy-egy 

műve szólalt meg. 

A lelki és zenei ráhangolódás után Hunyadvári Attila 

templomunk Ifjúsági Csoportjának és Ministráns Közösségének 

vezetője a templom történetével és jelesebb tárgyaival ismertette meg 

az összegyűlt hívőket, az előadás folyamán kerültek bemutatásra a 

Puchardi-testvérek által 1919-ben a Rákosfalvai Plébánia alapításának 

emlékére adományozott kehely, valamint az 1938-as Eucharisztikus 

Kongresszus jelképével ellátott két cibórium is. 

Az este további részének középpontjában az Oltáriszentség állt. 

A szentségimádás kíséretében a Napvilág Együttesnek tartozunk 

köszönettel, akik egy koncert keretében is bemutatkoztak az 

Egyházközség hívei előtt.  

A Nyitott Templomok napjának változatos programjai a 

rákosfalvai híveket is megindították az este folyamán, mintegy 

félszázan kapcsolódtak be rendezvény menetébe valamilyen formában. 

A közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani Spick Károly 

atyának a program szervezésében nyújtott lelki támogatásért, Igali 

Csanádnak, a Napvilág Együttesnek a zenei koncertekért, valamint 

egyházközségünk missziós küldötteinek, akik a szervezést vállalták. 

 

Hunyadvári Attila 
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XXIV. Családkongresszus Máriabesnyőn  

„A keresztény család: örömhír a világnak” 

 
Dr. Bíró László püspök atya ismét meghívta a családokat egy közös 

gondolkodásra, melynek fő vonulata, Ferenc pápa által sokszor említett: 

„A keresztény család: örömhír a világnak” témát járta körbe. Az 

eseményen plébániánkat a Paál házaspár és a Lukács házaspár 

képviselte.  

 

Szent II. János Pál pápa mondta: „Az emberi nem jövője a családtól 

függ!  Őriznünk és ápolnunk kell tehát a család javait, hirdetnünk kell 

szépségét, és segítenünk kell küldetésének teljesítésében, hogy minden 

család valóban örömhír legyen.”.  A sok előadást hallgatva tisztább kép 

alakulhatott ki bennünk, hogy miért fontos az érzelemi intelligenciánk 

nevelése, az iskolák miként váltak a hit és az etika tanításának 

színtereivé, ezek milyen újfajta lehetőségeket hordoznak az 

evangelizáció szempontjából és milyen nehézségek merültek fel.  

 

Rétvári Bence államtitkár úr beszámolt arról, hogy az Állam - Egyház 

– Társadalom - Családok hogyan működnek együtt egy szebb nemzet 

jövője érdekében. Csáki Tibor atya mesélt arról, hogy a Váci 

egyházmegyében, a keresztény iskolákban magas prioritást kapott a 

családi életrevaló nevelés, ezért ezt a tantervbe beépített CSÉN program 

segítségével oktatják. 

 

Az előző évhez hasonlósan Ferenc pápa A családban megélt szeretetről 

szóló apostoli buzdítás adta a kongresszus fővonulatát, ezek 

programjairól Radnai Jenő bácsi beszélt.  

 

A témákat, kiscsoportos műhelyek során és a szünetekben más 

plébániánkról érkezett házaspárokkal lehetett átbeszélni, tovább 

gondolni. 
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Az utolsó napon három egyházi iskola kerekasztal beszélgetés keretein 

belül számolt be a megélt tapasztalatikról. 

 

A püspökatya zárásként összegezte a kongresszus legfontosabb pontjait, 

majd a Szentatyát idézve kiemelte, hogy egy kapcsolatot csak úgy lehet 

mélyíteni, ha ápoljuk azt. A parázs elhamvad, ha nem tápláljuk. Az 

igazat újra meg kell szerezni, újra megcsodálva, fölfedezve, hogy a 

miénk legyen és továbbadhassuk. Lássunk Jézus szemével: A személyt 

irgalommal, az eseményt igazsággal kell megítélni.  

 

Nagy kegyelemben lehetett részünk, hogy a Loretoi Szűz Mária előtt, 

majd a belső kápolnában, a Loretoi kegyszobor mása előtt is 

imádkozhattunk. A szobrok előtt, amelyek Mária istenanyaságát 

jelképezik.  

 

A családkongresszus minden család számára nyitott, melyre szeretettel 

várják minden évben a családok iránt elkötelezett híveket. 

 

Fotók: Magyar Kurír 

 

Lukács Judit & Lukács András 
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Együtt készültünk az Eucharisztikus kongresszusra 

(Krisztus Király 20.000) 

 

Eucharisztikus lelki nap Kemenes Gábor atyával 

Az országos szentségimádásba a plébániánk eucharisztikus lelki napja 

keretében csatlakoztunk be. Örülök, hogy a két lehetséges időpont közül 

erre a szombatra esett a lelki napot vezető Kemenes Gábor atya 

választása. 

 

A lelki nap Gábor atya tanításával kezdődött, amelyben átelmélkedte és 

átimádkozta az Eucharisztikus Kongresszus imáját. 

 

Ezt követte 11 órától 12 óráig a szentségimádás, amikor a templomban 

lekapcsolták a világítást. Csupán az oltárra kitett gyönyörű, nagy 

Oltáriszentség kapott megvilágítást. Őáltala pedig természetesen 

mindenki, hiszen Ő a Világ Világossága. Gábor atya szívből feltörő 

szabad imájának részét képezte szentírási részek elmondása is. Ekkor 

még közelebb éreztem, hogy szól az Úr. Igen, hozzánk, hozzám is! A 

szentségimádás végén a mi Jézusunk, a Királyok Királya, a mi 

Királyunk elhagyta trónját. Szeretettől lángoló Szívével a padokhoz 

sietett, hogy szeretetével és áldásával halmozzon el mindenkit. 

Személyes áldásban részesültünk. Sok könnyes, megérintett arc 

tanúskodott, hogy ugyanaz a Jézus járt körül a "tömegben", akinek a 

ruhája szegélyét megérintve, meggyógyult a vérfolyásos asszony. 

Mi is hálás szívvel csatlakozunk a Szentírás megfelelő szakaszához: 

amerre csak járt, jót tett! 

 

A szentségimádás után következett a lelki nap záró része: a 

szentmisében ünnepeltük meg Királyunkat a résztvevő testvérek és 

minden angyal és szent közösségében. 
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Hálásak vagyunk az Úrnak a kegyelmekért. 91-en vettünk részt a 

szentségimádáson. A lelki nap kezdetétől folyamatosan rögzítették a 

szervező missziós küldöttek a regisztrációs nyomtatványon a 

szentségimádók adatait, amelyek este az internetre is feltöltésre 

kerültek. A lelki táplálék mellett a testvéreket agapé várta a tanítás és a 

szentségimádás között, amely egyúttal lehetőséget biztosított a hallottak 

tovább gondolására. 

 

Mára már tudom, hogy elértük a 20000-et. Bíztam is benne vagy inkább 

Benne. Mert Ő a Királyunk! 

 

Már csak azt kérdem, 

jövőre 200000? Kétszázezer?! Legyen úgy! Ámen. 

 

Hálásan köszönöm az áldozatos szervezést. 

 

Missziós küldött 
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Képek a Nyitott Templomok Napja cikkhez 
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Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

Ki Betlehemben született ez este, 

A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelel barmok közt, édes bambinó, 

Kit csordapásztoroknak éneke 

Köszöntött angyaloknak énekével. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 

Hogy anyja az úr szolgáló leánya, 

És apja ács volt, dogozó szegény, 

És nem találtak más födélt az éjjel 

A városvégi istállón kivül. 

Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

Kit a komor Sibillák megígértek 

Kit a szelíd Vergítius jövendölt, 

S akit rab népek vártak szabadítót. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 

A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 

Mint minden földi paloták fölött. 

Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

Augustus Caesar birodalma elmúlt, 

Az ég és föld elmúltak de e jászol 

Szelíd világa mindent túlragyog! 

Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerekföld mindegyikgyermekéhez 

Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

És halgassátok meg az angyalok 

És pásztorok koncertjét, mely e szent éj 

Ezerkilencszázhuszonhárom éves 

Távolságából is szívünkbe zeng. 
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Ó, emberek gondoljatok ma rá, 

S gondoljatok, rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek s tegyen 

A betlehemi énekből öröm, 

A karácsony álomból valóság, 

És békessége már az embereknek 

 

Juhász Gyula: Betlehem 
 

 
 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Egyházközségünk Képviselő Testülete Gondnokot keres! 

Várjuk azon kedves Testvérünk jelentkezését, aki önkéntes 

munkaként vállalná, hogy figyelné a plébánia műszaki állapotát. 

Szükség esetén az apróbb hibákat kijavítaná, nagyobb problémák esetén 

szakember segítségét kérné, és a munkát koordinálná.  

 Aki alkalmasnak érzi magát erre a feladatra kérjük, jelentkezzen  

Károly atyánál, vagy Pallos Andrásnál a 30/222-8853-as 

telefonszámon. 
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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 

 1. számunk lapzártája 2018. február 4. 

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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