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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! 

 

Milyen gyorsan eltelt ez az 50 nap. Mennyi minden 

történt ez alatt az idő alatt. Örvendeztünk Krisztus 

feltámadásának. Megtartottuk a szokásos Egyházközségi 

napot. Már Pesthidegkút-Ófalu szép templomában 

köszöntöttük égi édesanyánkat, mert az egész májust Neki 

szenteljük. Május első vasárnapján a földi édesanyákat 

köszöntöttük a diákmisén. Múlt vasárnap Jézus 

Mennybemenetére emlékeztünk. A mai vasárnap 

kétszeresen, sőt háromszorosan is ünnep. Ünnepeljük a 

Szentlelket, akit akkor megkaptak az apostolok; de mi is 

részesültünk már benne, amikor megkereszteltek, illetve 

megbérmáltak minket. De ez a nap egyben az Egyház 

születésnapja is, hiszen akkor kezdik meg az apostolok azt 

a küldetést, amit Jézus rájuk bízott. Szent Péter beszédére 

sokan lesznek Jézus követőívé. Egyházközségünk napja is, 

hiszen – ha nem is sokan –, de ma lesznek/lettek 

elsőáldozók.  

 

 Pünkösd a mózesi törvény ünnepe volt, és egyúttal 

hálaadás az aratásért az Ószövetségben. Az Újszövetségben 

Jézus megváltói tevékenységének koronája, a Szentlélek 

eljövetele. 

 

 Kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk az Ő 

segítségét. 
Károly atya 
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Május 1. Szent József ünnepe, egyházközségi nap 

 

Ebben az évben úgy alakult, hogy május 1. 

tulajdonképpen négynapos ünnep volt. Ezért lehetett arra 

gondolni, ismét nem leszünk sokan - telekjárás, Wellness 

vagy kirándulásokkal kapcsolódnak ki a családok a hosszú 

hétvégén. Azonban Károly atya és mindnyájunk örömére 

többen voltunk mint tavaly, hozzávetőlegesen 60-an, akár a 

régi szép időkben. 

Szervezőnk, Szabó Gábor 9 órai indulást ajánlott, s 

mi megfogadtuk páran, így egy órával a szentmise előtt  

megérkeztünk Pesthidegkút-Ófaluba. Nagyon szép a 

templom kívül, belül és a stációk is, melyen a felíratok 

német nyelven vannak, hisz ez egy sváb település. 

Utcanevek is két nyelven íródtak helyenként. Szépség, 

tisztaság, jó levegő és sok illatozó virág jellemzi a vidéket. 

Sok gyermekes család, fiatalok és idősek vettünk részt a 

szentmisén. Majd közösen köszöntöttük égi Édesanyánkat 

a májusi litániával. Az éneket és orgona muzsikát Csanád 

kántor-karnagyunk szolgáltatta. 

A lelki feltöltődés után megtekintettük a szomszédos 

kúriát, mely egy szépen gondozott hatalmas parkban 

található. Gróf Klebelsberg Kuno nyári laka volt. Az 

épületben csak a nappali szobát, vagy szalont és a 

könyvtárat tudtuk megtekinteni. A többi helyiség nem 

bejárható a latogatóknak. A könyvtárban napjainkban már 

nincsenek könyvek.  
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Szépsége vagy érdekessége a teljes faburkolat és egy 

könyvszekrénynek látszó titkos ajtó, ami másik terembe 

vezet. Méltatása röviden: Klebelsberg Kuno a Horthy-kori 

Magyarország egyik legismertebb alakja. Magyar jogász, 

országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, kis ideig 

belügy-, majd közel 10 évig vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 1917-32-ig a Magyar Történelmi Társulat 

elnöke. 

A parkban elfogyasztottuk a hozott "ebédet" majd 

útrakeltünk, hogy megtekintsük a pár kilométerre lévő 

Gercse kápolnát. Csupán körbe lehetett járni, az üvegajtón  

keresztül kukucskálni és a történetét, eredetét a 

kifüggesztett táblán elolvasni. A kápolnában nincs 

bevezetve az áram, így a szentmisék alkalmával nagyon  

hangulatosan, mécsesekkel világítanak. Kemenes Gábor 

atya alkalmanként szokott szentmisét bemutatni. 

Szívünk a dicsőítéssel, szemünk a táj szépségeivel telve, 

köszönetet mondok mindnyájunk nevében Istennek, Károly 

atyának, a Szervezőnek, Csanádnak és a ministránsoknak 

(akik sajnos sokszor hiányoznak Rákosfalván) a szép 

egyházközségi napért. 

 
Janko Brezovay Erzsébet 
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„EGYRE JOBBAN SZERETEM CSINÁLNI...” 

(Interjú Igali Csanád kántor-karnaggyal) 

 

Már egy éve dolgozol itt Rákosfalván az Egyházközség 

kántoraként és a kórus karnagyaként. Hogy érzed itt 

magad? Mik voltak az első tapasztalataid? Erre 

számítottál-e amikor idejöttél? 

Abszolút szimpatikus volt a hely és igazából erre 

számítottam, ami itt várt. Nagyon jól érzem itt magam, 

úgyhogy örülök, hogy ezt a munkát csinálhatom. 

 

Az, hogy kórust is kell vezetned, nem ért váratlanul? 

Nem ért váratlanul, de számomra azért ez egy kihívás volt, 

mert én korábban nem voltam egy kórus-centrikus ember, 

úgyhogy ebbe bele kellett és bele kell még folyamatosan 

tanulnom. Szóval számomra ez egy kihívás, de egyre 

jobban szeretem csinálni, és a közösség is nagyon inspiráló. 

Magát a műfajt is szeretem, az egyházi zenét. 

 

És milyen a kórus, mit tapasztalsz, elég profi? 

Nekem nagyon jók a tapasztalataim, látszik, hogy van egy 

komoly múltja a kórusnak. Én szeretném azonban még 

újabb tagokkal bővíteni a kórust és gondolkodom rajta, 

hogy ehhez melyek lehetnének jó módszerek. Különben 

nagyon jó az együttes és külön örülök, hogy a férfikar is 

„felszálló ágban” van. 
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Most, május 13-án vasárnap este egy különleges műsorral 

készül a kórus az esti mise után. Mi lesz ez? 

Egy polifom mise lesz, egy Monteverdi-mise lesz a 

program, valamint egy polifom vesperás, ahol még orgona-

verzettókat is előadunk. Ez lesz így egybeszerkesztve, este 

a fél 7-es mise után. 

 

Sok embert várunk ugye? Hiszen ez egy különleges zenei 

kuriózum! Kik lesznek a vendégszólisták? 

Sok vendég-szólista lesz, van köztük zeneakadémiai tanár, 

karvezető, más kollégám-barátom is. Azt gondolom, hogy 

ezek olyan művek, amelyeket mindenképpen érdemes lesz 

meghallgatni, mert a katolikus egyházzenének elég komoly 

gyöngyszemei. 

 

És mik a terveid a kórussal a továbbiakban? A saját jövődet 

hogy látod itt Rákosfalván? 

Én abszolút jól érzem itt magam, tehát ha marasztalnak, 

akkor maradok. A kórussal kapcsolatban pedig az a tervem, 

hogy minél inkább megpróbáljunk profikat is bevonni vagy 

félprofikat és hogy ennek legyen egyfajta rendszeressége, 

hogy ünnepi miséket meg vesperásokat szépen meg tudunk 

szólaltatni. Nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz, ezt 

kiépíteni. 

 

A nyári kórustáborra tervezel valamilyen új misét, amit meg 

fogunk tanulni? 
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Van amit tervezek, de még pontosan nem döntöttem el, 

melyik legyen az. Egyébként egy Salieri-mise van tervbe-

véve, amit kinéztem a kórusnak. 

 

Hívjuk, várjuk továbbra is az énekelni szerető és tudó 

híveket, hogy jöjjenek a kórusba? 

Persze! Főleg a férfiakat! 

                            

az interjút készítette: F. Katona Zsuzsa  

 

Gyűrűskönyv képzés 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

Családreferatúrája 2018-ban is meghirdette a Gyűrűskönyv 

nevű képzési programját. Idén feleségemmel képviseltük 

plébániánkat ezen az öt alkalmas programon. A képzés 

elősegíti, hogy a közösségek tudatosabban átgondolják 

csoportjuk életét a megalakulástól kezdve annak minden 

szakaszában. Segít, hogy a közösség élete szolgálja a 

személy és a csoport fejlődését hitben, emberi 

kapcsolatokban, valamint, hogy a házas közösségek élete 

örömteli és gazdagító legyen a tagok és családjaik számára 

egyaránt. Olyan kérdéseket beszéltünk át, mint: hogyan 

lehet élő, mindenki számára lelki feltöltődést jelentő 

csoportot működtetni; hogyan tudunk rátalálni a leendő 

közösségi tagokra; vagy hogyan találjuk meg a jó témákat. 

Bízunk benne, hogy a megszerzett tudást hasznosan tudjuk 

plébániánkon kamatoztatni. 
Paál Tamás 
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Vendégségben 

Húsvét utáni baba-mama hittanunkra meghívtuk a 

Rózsafüzér Királynéja plébánia anyukáit. Az együtt töltött 

délelőttről a vendégek képviseletében Török Ágnes az 

alábbi élménybeszámolót küldte el részünkre: 

„A Rákosfalvai Szent István Király Plébánia Baba-

mama csoportja meghívásának tettünk eleget április 

második hetében, ahol teával, süteménnyel vártak minket. 

Elsőként elimádkoztunk Szent Mónika napi imáját, és a 

NEK imádságot, majd egy bemutatkozó-körrel kezdtük az 

alkalmat. Ezután beszélgettünk a Húsvétról, kinek hogy 

telt, az édesanyai hivatás mellett hogy tudtunk készülni, 

részt venni a szertartásokon, s hogy milyen hagyományokat 

adunk át gyermekeinknek. Ezt követően hangszerekkel, 

csörgőkkel mondókáztunk, énekeltünk a kicsikkel. Igazán 

tartalmas délelőttöt töltöttünk el együtt!” 
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„Virrasszatok Velem!” 

(A Szeretetláng Virrasztó Csoport ismertetése) 
 

A csütörtöki virrasztás eredete Jézus Krisztus 

nagycsütörtöki szenvedéséhez kötődik: a tanítványait kérte, 

virrasszanak vele, de ők elaludtak. (Mt 26, 38-39). 

Ennek emlékére a szent három nap liturgiájának része a 

nagycsütörtöki virrasztás. Ezt vette át és terjesztette ki 

minden csütörtökre az engesztelők közössége. 

A legenda szerint Alacoque Szent Margit Máriától (aki a 

Jézus szíve tisztelet elterjesztője) maga az Úr Jézus kérte, 

hogy csütörtök éjjel imádkozzanak, virrasszanak. 

Budapesten a Szent Jobb kápolnában, az Örökimádás 

templomban és a Kútvölgyi kápolnában évek óta van 

minden csütörtökön virrasztás. 

Engesztelő imaórának is nevezik, mert nem csak 

magunkért, családunkért könyörgünk, hanem mindenkiért. 

Azokért is, akik még távol vannak Istentől. 
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Ezért kezdtük el mi is 2015-ben a virrasztást 

templomunkban. Jelenleg már minden csütörtökön 20 

órától összegyűlünk az Édes Jézus lába elé a nyitott 

tabernákulum előtt egészen éjfélig. Vannak testvéreink, 

akik az otthonukban imádkozva csatlakoznak hozzánk. 

 

Úgy alakítottuk a virrasztások felépítését, hogy minél több 

testvért meg tudjon szólítani. Ezért az egyik csütörtökön 

csendes virrasztás van, a rákövetkező csütörtökön pedig a 

csendes virrasztás és a közös, vezetett virrasztás megoszlik. 

 

Miután plébániánk missziós küldöttei beszámolót és 

buzdítást tartottak a 2017-es nyári családtáborban, a 

családosok jelentkeztek, hogy ők is szeretnének velünk 

virrasztani. Így 2017 októbere óta minden hónap második 

csütörtökén ők vezetik a második virrasztási órát: gitáros 

énekekkel és elmélkedéssel. 

 

Jézust megyünk szeretni és vigasztalni, mégis igazán mi 

vagyunk a megajándékozottak. Szeretetével megérinti 

szívünket, elhalmoz bennünket kegyelmeivel és 

meggyógyítja sebeinket. Benne megtapasztalhatjuk életünk 

bővizű forrását (Zsolt 87,7). 

 

Most is keresi az áldozatos lelkeket. Mit válaszolsz a 

hívására? 

 

Vizy Sándor, a Szeretetláng Virrasztó Csoport nevében 
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Képek az egyházközségi napról 
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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 

4. számunk lapzártája 2018. augusztus 12. 

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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