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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! 

 

 Elérkeztünk a Húsvét utáni 50. naphoz. Pünkösd 

ünnepe, a Szentlélek eljövetelének napja van. Mennyi 

miknden történt ebben az ötven napban. Csak néhányat 

szeretnék megemlíteni.  

 Május elsején vlolt a szokásos egyházközségi nap. 

Idén Vácrátóton voltunk.  

 Május tizenkilencedikén 14 gyerek járult először 

szentáldozáshoz. 

 Május huszonötödikén Snell György püspök atya 19 

fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 

 

 Miután Jézus visszament a mennybe, az apostolok az 

utolsó vacsora termében készültek a Szentlélek fogadására. 

Imádkozva várták azt a napot, amikor majd teljesedik Jézus 

ígérete, és megkapják azt a másik Vigasztalót. És ez alatt az 

idő alatt választották meg sorshúzással Júdás helyére 

Mátyást apostollá. És amikor megkapták a Szentlelket, 

kiléptek a teremből, tanították az embereket, sokakat 

megkereszteltek. Teljesítették azt a feladatot, amit Jézustól 

kaptak.  

 

 Az idén megbérmáltaknak, és nekünk, régebben 

megbérmáltaknak is, az a feladatunk, hogy tanúskodjunk 

Jézusról. Kérjük a Szentlelker, hogy az Ő segítségét 

felhasználva mi is megfeleljünk a küldetésünknek. 
Károly atya 
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Ministráns találkozó Esztergomban 

Nagyon korán találkoztunk a plébániánál: 5:45-kor. Hodászi 

Gábor vezetésével vonattal mentünk Esztergomba a 

ministráns találkozóra. Részt vettünk egy szentmisén, 

aminek végén átadták a Szent Adalbert-díjakat. A mise után 

felmentünk a Bazilika kupolájába, aztán megnéztük a régi 

harangokat. Végül fagyizással zártuk a napot. Nagyon jól 

éreztük magunkat, szívesen megyünk máskor is. 

Decsi Anna 

Bérmálkozás 

Szeptemberben kezdődött a felkészülés. 19-en elhatároztuk, 

májusban bérmálkozni fogunk. Szorgalmasan készültünk, 

míg 2019. május 25-én, 18.30 kor elkezdődött a szentmise. 

Snell György esztergom-budapesti segédpüspök szolgáltatta 

ki nekünk a bérmálkozás szentségét. A mise elején először 

Ali László, az egyházközség nevében, majd mi, a 

bérmálkozók köszöntöttük a püspököt, és virágot adtunk át 

neki. A mise során a püspök megbérmált és jótanácsokkal 

látott el minket. Ezen a misén mi olvastunk, mi mondtuk a 

hívek könyörgését, ezzel is különlegesebbé téve a 

szentmisét. A bérmaszülők, rokonok és hívek teljesen 

megtöltötték a Rákosfalvai Szent István király Plébániát. 

Nagyon szép mise volt, és mindnyájunkat örömmel töltött 

el, hogy az egyházközség nagykorú tagjaivá válhattunk. 

Nagy Bernadatt Réka 
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Világméretű szentségimádás az Úrnapja előtti szombaton 

„Ti adjatok nekik enni!” 

Újra világméretű szentségimádásra hívja az 

egyházközségeket és a közösségeket a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága június 22-

ére, az Úrnapját megelőző szombatra. Plébániánk ismét 

bekapcsolódik ebbe, a kongresszusra készülve. 

Templomunkban 17 és 18 óra között vezetett 

szentségimádás lesz, melyet litánia és szentmise követ. 

Az első kenyérszaporításkor Jézus így válaszol 

tanítványainak: „Ti adjatok nekik enni!” (Mt 14, 16). Majd 

az eléje hozott 5 kenyérrel és 2 hallal több mint 5000 embert 

jóllakat. Közös szentségimádásunk 1 órája lesz a mi 5 

kenyerünk és 2 halunk, amelyet az Úr megszaporít. 

Szeretnéd imáiddal „táplálni”, segíteni a lelki és testi 

éhségtől szenvedőket? Hogyha a világ tudatában lenne az 

Oltáriszentség értékének, a templomok bejáratain betóduló 

tömeget a rend őreinek kellene feltartóztatnia! (Lisieux-i Kis 
Szent Teréz) 

Legyünk újra legalább 72-en, mint Jézus 72 tanítványa! 

Az Oltáriszentség szeretete forrassza egységbe és erősítse 

meg a plébániai közösségeket! 

a missziós küldöttek nevében Vizy Sándor  
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A zsolozsmáról 

Templomunkban régóta hagyomány keddenként az Esti dicséret 

(Vesperás) közös elmondása a szentmise keretén belül. Újabban a 

hirdetésekben hallhatjuk, hogy a vasárnap esti szentmise után 

vesperást éneklünk és hívunk erre mindenkit. Ezért aktuális néhány 

sorban beszélni a zsolozsmáról. A zsolozsma az Egyház imája. 

Papoknak, szerzeteseknek napi kötelezettség és a világi híveknek is 

erősen ajánlott. Jézus szüntelenül imádkozott és bennünket is erre int. 

A zsolozsmában az Egyház folytatja Jézus imáját, ”aki egyszerre 

imádkozik értünk, imádkozik bennünk, és imádást kap tőlünk. 

Ismerjük fel a magunk szavát őbenne és az Ő szavait bennünk.” „A 

zsolozsmában Isten szól népéhez, a nép pedig erre énekkel és 

imádsággal felel Istennek. Ebben erősödik a résztvevők hite, szívük 

Isten felé emelkedik. Az Egyháza zsolozsma liturgiájában szünet 

nélkül bemutatja Istennek a dicséret áldozatát. Ezzel társul ahhoz a 

dicsőítéshez, amelyet a mennyei hazában zengenek, részesül annak 

örömében. Elmondja hívei kívánságát, könyörgéseit, közbenjár a világ 

üdvösségéért.” A zsolozsma imádság egyidős az Egyházzal, 

szerkezete: zsoltárok, szentírási olvasmányok, könyörgések 

változatlan, formája az évszázadok alatt sokat változott. A jelenlegi, - 

hivatalos nevén „Az igeórák liturgiája”,- VI. Pál pápa 1970. évi 

rendelkezése nyomán lépett érvénybe. Végzése a laikusok számára 

kissé bonyolult volt, most viszont számítógépen vagy okos telefonon 

nagyon könnyű  zsolozsma.katolikus.hu link segítségével az egész 

napi imádság egy kattintással elérhető, alkalmazása letölthető. 

Vasárnap esténként az un. népénekes zsolozsmát énekeljük kiváló 

kántorunk-karnagyunk Igali Csanád vezetésével. Ebbe bekapcsolódni, 

vele énekelni nem nehéz, számomra egy semmi máshoz nem 

hasonlítható, emelkedett imádság és öröm. Erre hívunk és várunk 

szeretettel mindenkit!                                                                   R.Zs. 
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Beszámoló a Szentlélek szemináriumról 

 

A missziós küldöttek szervezésében Szentlélek szemináriumot tartott 

templomunkban Kemenes Gábor atya 2019.január 15-március l2-ig. 

Hetenként kedden gyűltünk össze, az indító szentmise 

alkalma után, szentségimádás, előadás és kiscsoportos megbeszélés 

volt kilenc héten át. A szeminárium bátorítást nyújtott, hogy teljes 

szívvel éljük az evangéliumot, higgyünk Isten mérhetetlen 

szeretetében, tapasztaljunk meg egy mélyebb és megújult keresztény 

életet, fogadjuk szívünkbe a Szentlelket. Minden résztvevő számára 

emlékezetes este volt, mikor az Emmánuel közösség tagjai jöttek el 

ének- és zenekarukkal és a közös dicsőítés után közbenjáró imával 

szolgáltak a lélekáradásért, hosszú órákon át, egyenként mindenki 

felett. Volt ki csillogó tekintettel, volt ki könnyek között köszönte meg 

imájukat, senki nem maradt érintetlen. Március 19-én, az un. küldetési 

mise után derűs agapéval zárult a szeminárium. A 70 jelentkezőből 63 

fejezték be a kurzust. A végzettekből három imacsoport alakult, akik 

azóta is rendszeresen találkoznak, együtt imádkoznak. Pünkösd 

közeledtével idézzük fel Szent Ágoston imáját amellyel kezdtük az 

esteket: 

Te lélegezz bennem, Szentlélek, 

    hogy ami szent, azt akarjam. 

Te parancsolj nekem, Szentlélek, 

    hogy ami szent, mindig azt tegyem. 

Te hívogass engem, Szentlélek, 

    hogy ami szent, azt szeressem. 

Erősíts meg engem, Szentlélek, 

    hogy ami szent, hűséggel megvédjem. 

Te őrizz engem, Szentlélek, 

    hogy szent kegyelmed el ne veszítsem. 

Budapesten évenként általában 2-3 Szentlélek szeminárium indul, a 

legközelebbi az Emmausz közösségben lesz 2019.októberében. 

a misszós küldöttek nevében Rozslay Zs. 
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Út a jegyességig 

 

Egy februári hétvégén, a családokat szívügyüknek tekintő testvérek 

120 fős csoportja gyűlt össze Máriabesnyőn. Bíró László 

családreferens püspök, Roska Péter atya és a Kecskemét-

Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület képviseletében – a 

Hortobágyi házaspár, Tibor és Ágnes szövetkeztek, hogy egy újfajta 

szemléletformálást ismertessenek meg. Rámutattak arra, hogy nem 

elég az, ha jegyesoktatás a házasság előtt néhány hónappal kezdődik. 

Az életre szóló hűséghez, a boldog házassághoz hosszabb távú 

felkészítés szükséges. Ezért figyelemfelkeltő céllal konferenciára 

gyűjtötték össze azokat a jól működő kezdeményezéseket, melyek 

biztos alapot raknak le egy leendő boldog házassághoz, családi élethez. 

E programok a kiskamasz kortól a fiatal felnőtt korig kísérik a 

fiatalokat a boldog családi élet felé. A szervezők szándéka az volt, 

hogy a programokat ismertetve, egymás közötti ismerkedését 

biztosítva elősegítsék a munka hatékonyságát biztosító hálózatépítést. 

Bemutatkoztak a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület (SZÉK) programjai: a Családi Életre Nevelés (CSÉN), a 

Ciklus-show, a fiúknak szóló Titkos küldetés, a TeenStar, TestTeo, a 

„Biztos út”, a Társ-suli, a Pure Program, Kis Mécs képviselői; jelen 

voltak a termékenység-tudatosságot tanító és elősegítő módszerek 

szakemberei is. Manapság többen tapasztalhatjuk gyermekeinken 

keresztül, hogy az iskolai felvilágosító program a fogamzásgátlásról 

szól, ezt a képet kapják a legtöbb (katolikus) iskolában a keresztény 

értékrendnek megfelelőn nevelt gyermekek is. Többek között a CSÉN 

bevezetése új kultúrát hozhat az iskolákban, plébániákon. A 

gyerekeket megszólítja, számukra érthető nyelven érkezik a 

keresztény üzenet; és segítséget kapnak a szülők is, akik szintén 

tanácstalanok, hogyan kezdeményezzék a párválasztás, a szexualitás 

témájáról szóló beszélgetéseket. Nagymaroson, Paál Szarvas Rékával 

ezen a CSÉN képzésen vettünk részt, ahol mélyebben megismerhettük 

a program gyakorlatias, játékos, közösségépítő módszereit. 
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A 6 napos képzés kevés időnek bizonyult, hogy teljes képet kapjunk a 

programról, de biztos kiindulási pontot jelent. Sok új ismerettel 

gazdagodtunk mindkét eseményen, melyekkel kapcsolatban már el is 

indult néhány kezdeményezés egyházközségünk egyes csoportjaiban. 
Lukács Judit 

 

Egyházközségi nap Vácrátóton 

Egyházközségünk tagjai ismét közös kirándulásra indultak május 1-én. 

Az idei évben Vácrátót volt az úticél. A közel 50 fős csapat a 

Szentháromság plébánia templomkertjében találkozott e napsütéses, 

de szeles délelőttön. Az egyházközségi nap szentmisével kezdődött 

Károly atya celebrálásával, melyen többen a helyi közösségből is részt 

vettek, így velük együtt énekelhettük Májusi litániát a Szűzanya 

tiszteletére. Károly atya mellett kántorunk, diakónusunk és egy 

ministránsunk is hozzájárult a szép szentmiséhez. A szentmise előtt a 

helyi plébános, Ipoly atya röviden mesélt a templom történetéről és a 

templomban lévő szobrokról. A Szentháromságnak szentelt vácrátóti 

templom alapkövét 1743-ban tették le és 1746-ban készült el. Ekkor a 

fából épített templom főoltára már állt, és sor került a megáldására. 

Ezután kapott teljes búcsújogot a templom. A felszentelést 1760-ban 

végezte Esterházy Károly. A litániát követően a templom körüli 

kertben remek lehetőség nyílt piknikre, focizásra, játékra, 

beszélgetésre, majd így feltöltődve a szomszédos Vácrátóti Botanikus 

kertbe mentünk csoportos kedvezménnyel. Magyarország 

legfajgazdagabb növénygyűjteményével rendelkező arborétumban 

izgalmas ösvények, üvegházak, sziklakert és tórendszer csodálatos 

növényvilága egyaránt elkápráztatta a legfiatalabb gyerekeket és a 

korábban szülötteket is. A program zárásaként nagyon finom lángos és 

kürtőskalács várt minket a kijáratnál. Istennek hála, hogy egy nagyon 

szép napot tölthettünk együtt, építve egyházközségünket. Bízunk 

benne, hogy jövőre még ennél is többen fogunk együtt kirándulni. 
Lukács Judit és András 
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