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Sokat gondolkoztam, hogy mit is írjak a levél elején. Aztán rátaláltam erre 

a történetre. 

 

Húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban a plébános felment a 

szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával 

és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és 

kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: 

 

"Tegnap az utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt 

a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a 

hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: 

- Na, mit viszel magaddal? 

- Csak ezt a három vacak madarat - felelte. 

- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem. 

- Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. Feldühítem őket, 

kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. 

- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? 

- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. 

Megetetem őket velük. 

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: 

- Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 

- Nem kellenek magának azok a madarak, Atya. Hiszen azok csak vacak 

szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is 

szépek. 

- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét. 

A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán 

megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, 

odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt 

eltűnt. 

 

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott 

letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat." 
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Miután elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe 

kezdett: 

 

"Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. 

A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett: 

- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam 

nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az 

enyémek! 

- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus. 

- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és 

hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, 

hogyan gyűlöljék. és kínozzák egymást; hogyan részegeskedjenek és 

kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék 

egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán. 

- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból! 

- Megölöm őket! - felelte a Sátán. 

- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus. 

- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! 

Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak 

és megölnek. Nem kellenek ők neked! 

- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. 

A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: 

- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! 

 

Jézus így szólt 

- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat... "  

 

Megegyeztünk – mondta Jézus a történetben. Megváltott minket, hogy ne 

a Sátán rabságában keljen élnünk. Kívánom, hogy Jézus szeretetét 

megtapasztalva tudjunk mindannyian hűségesek maradni Krisztushoz. 

 
Károly atya 
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Téli csapattúra 

  Idén januárban a cserkészcsapat téli túráján a Visegrádi-

hegységben kirándultunk. Pilisszentkeresztről először Dobogókőre 

mentünk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a hófödte hegyekre. Innen a 

Lukács-árkon keresztül jutottunk el túránk célpontjához, a Rám-

szakadékhoz. Havas sziklafalak és méteres jégcsapok között másztunk fel 

a szurdokon, majd a téli erdőben utunk Dobogókő felé folytattuk.  

A nap megkoronázásaként hazaindulás előtt még betértünk forró 

egy teára a turistaházba. 
Ali Ádám 

 

Őrsi hócsata 

Februárban a Bagoly őrs egy szombati délután felkerekedett, és a Budai-

hegységbe hógolyózni indult. Bár a hideg miatt kicsit porlott a hó, de ez 

nem állított meg minket, egy jó nagy hócsatát vívtunk, valamint egy óriási 

hóbunkert is építettünk közösen. Talán kicsit átfázva, de élményekben 

gazdagon érkeztünk haza. 
Ali Janka 

 
 

4 



 

 Rákosfalvai Egyházközségi levél           2018. évi 2.szám 

 

Varr a Szellőrózsa őrs 

Cserkészcsapatunk egyik őrse, a Szellőrózsák februári őrsi 

programként összegyűltek egy délelőtt varrni.  

A sok anyag közül végül úgy döntöttünk, hogy egy puha, szürke 

filcből fogunk felhőket készíteni. Először a sablonokat készítettük el, 

utána következett a szemek - gombok - felvarrása. Kifordítva egyszerű 

öltésekkel rögzítettük egymáshoz a két anyagot, végül megtöltöttük, ki 

vattával, ki rizzsel. A végső öltések után volt, aki még szájat is rajzolt a 

felhőcskének, a vállalkozó kedvűek pedig esőcseppeket is varrtak. 

A vidám délelőtt után mindenki boldogan ment haza új plüssfelhőjével. 

Néhányaknak annyira megjött a kedvük a varráshoz, hogy még otthon is 

készítettek egyéb ügyességeket, pár héttel később pedig magunk 

készítettük kokárdáinkat is. 
Ali Luca 
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Virágvasárnapi sütemény-vásár 

 

 A 2018. évi Családtábor előkészületei elkezdődtek. Ez évben a 

szokásokból egy kicsit kilépve, a Balaton partján kerül megrendezésre a 

Tábor. A költségek csökkentésére az édesanyák és gyermekeik 

süteményeket sütöttek és egy-két édesapával kiegészülve színvonalas kis 

koncertet rögtönöztek a Barkaszentelő mise előtt templomunk főbejárata 

előtt. 

 Köszönjük a nagylelkű adományokat! 
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Adorációs iskola templomunkban 

 

 2017 őszén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága 

megszervezte az első adorációs iskolát, hogy segítse elmélyíteni a 

kapcsolatunkat az oltáriszentségi Jézussal. Ennek mintájára azóta már 

több plébánia is szervezett szentségimádási iskolát. 

 

 2018. április 12-én templomunkban is elkezdjük a 12 találkozóból 

álló iskolát. Hetente csütörtökönként a virrasztás első órájában: 20 órától 

21 óráig. Minden alkalommal először levetítünk egy-egy részt Fábry 

Kornél atya előadássorozatából. Utána pedig kb. negyedórás csendes 

szentségimádás következik, amikor a hallottakat a gyakorlatban is 

alkalmazhatjuk a nyitott tabernákulum előtt.  

 

 Válaszokat kaphatunk az iskola buzgó elvégzése során az alábbi 

kérdésekre: 

- Mit tegyek az Oltáriszentség előtt? 

- Mit kezdjek a csenddel? 

- Hogyan hallhatom meg Isten hangját? 

 

Első alkalom: 2018. április 12. 20 óra 

Tervezett utolsó alkalom: 2018. június 28. 

 

 Szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné elmélyíteni Jézussal 

való kapcsolatát. Érdeklődni a missziós küldötteknél lehet. 
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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 

3. számunk lapzártája 2018. május 10. 

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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