
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. november 20-27. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI  
(Évközi 34. vasárnap: Krisztus Király főünnepe) 

 
1./ Ma, Krisztus Király főünnepén zárul a 2016. egyházi év. Templomunk énekkara 
de. a 10 órai korális nagymisén Haydn Missa brevisét énekli. Elhangzik még 
Clarke: Jertek, áldjuk Istent; Varga László: Alleluja; Valentino: Cantate Domino; 
Frisina: Anima Christi és Ír áldás. Ez a leköszönő képviselőtestület hálaadása is, 
akiknek utána fogadás a plébánián, a kórusnak pedig a tanteremben. 
 
2./ Szombat este 19 órától Katalin-bál a fiataloknak a reformátusok házában. 
 
3./ Jövő vasárnap már kezdődik az advent és a 2017. liturgikus év. A 10-es korális 
nagymisén Delibes Missa brevisét hallhatjuk a Harmónia női kar előadásában. 
 
4./ Jövő vasárnap az Etalon kiadó könyv- és filmvására lesz a templom előtt. 
 
5./ Az Adoremus decemberi száma és hetilapjaink átvehetők a sekrestyében. 
 
6./ Ma országos nagygyűjtés van a Magyar Karitász javára. A 8-as misén meg-
áldott Szent Erzsébet-kenyereket kiosztjuk a jókedvű és nagylelkű adakozóknak. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G +hívek                                                                                          É                                                                          
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP: Krisztus Király; november 20. 
8 h   M                 A Kiss- és az Egervári-család élő és +tagjai                               É                                        
9 h   G                 +hívek; +Bartal Lajos és Szilágyi Ferenc édesapák                    É                                                                      
10 h Zs               Ad int. ord.; +2 Katalin                                                                  K                                   
Kedd 18 h          +hívek; +Gábor báty, +Hajnalka és Mária édesanyák                  É                       
Szerda 7 h         +Endre (17. évf.)                                                                          CS                           
Csütörtök 18 h  +hívek; +Zupka András és neje Róza, vmit +nagyszülők             É                                                                
Péntek 7 h          +hívek; id. Várnai Sándor, neje Mária szülők és +Sándor fiuk   CS                                                                       
Szombat 18 h     +Jung Mária Ágnes nővér (90. születésnap)                               É                                                                      
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 27. 
8 h   M                 Élő Kiss Virág és Katalin kislányok (névnap)                               É                                                                      
9 h   ZS                A Sári-család +tagjai                                                                    É                                   
10 h G                 +hívek; a Kerekes- és a Kádár-család élő és +tagjai                   K 
11 h G                       Szamák Olivér és Karsai András keresztelője                       CS                 

 



KRISZTUS KIRÁLY ÁLTALUNK IS MŰKÖDIK 
 

     Ezekiel próféta által (Ez 34,11-17) üzeni az Úr: „Íme, magam keresem meg 
juhaimat és magam ügyelek rájuk. Magam terelgetem őket… Megkeresem az 
elveszettet… Bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget… Igazságot teszek….” 
     Krisztus, a mindenség királya főünnepén így énekelünk a zsoltárossal: „Hódoljon 
előtte a föld minden királya és minden nemzet szolgáljon neki.” Megérdemli Jézus, 
hogy mindenki neki szolgáljon, mert ő is azért jött, hogy szolgáljon és életét adja 
váltságul sokakért. Jézus, a Jópásztor megszállt a csaló Zakeusnál, aki megjavult; 
megbocsátott a házasságtörő nőnek, és rámutatott a farizeusok álságos és kép-
mutató magatartására, változást kívánva tőlük. Visszaadta látását a vakoknak, 
megnyitotta fülét és száját a süket-némáknak, talpra állította a bénákat, kiűzte az 
ördögöt a megszállottakból, táplálta az éhezőket és föltámasztott három halottat is. 
Föltámadása után 40 nappal visszatért az Atyához, és minket küldött ugyanezen 
feladatok elvégzésére. Közvetetten, általunk cselekszik az Úr Jézus, és terjeszti ki 
áldását és uralmát. Tours-i Szent Márton, Árpád-házi Szent Erzsébet, Kalkuttai 
Szent Teréz anya és még sokan mások megmutatták ezt.  
     Az idők végén számon kéri majd tőlünk parancsai végrehajtását, és ítéletet mond 
fölöttünk. Jézus szeretné, ha nem csupán egyszer-kétszer, tessék-lássék módon 
tennénk a jót, hanem rendszeresen, életformánkká válva, de mindig kerülve az 
emberek előtti föltűnést, hiszen ő a rejtekben is lát, és megfizet nekünk. Ki győzi 
mindezt erővel? Csakis az, aki rendszeresen találkozik Jézussal, mint minden jóság 
és szeretet forrásával. De hol találkozhatunk vele? A templomban, ahol vár minket a 
tabernákulumban és étkül adja nekünk magát az Oltáriszentségben. A szentmise az 
a csúcs és forrás, ahol föltankolhatunk, megnyugodhatunk, új erőre kaphatunk. 
     Don Matteo, a család megszentelésének nagy apostola egyszer Lourdes-ban 
prédikált. A beszéd után egy falusi fiatalember megszólította: „Gyönyörű volt a 
beszéde! Jómagam a szentáldozásomat és heti egy szentségimádási órát ajánlok 
föl azért, hogy Jézus uralkodjék minden családban; és most erről szólt a 
szentbeszéd.” Padre Matteo látogatásra invitálta az ifjút, akivel éjfélig beszélgettek. 
A fiatalember úgy beszélt Jézusról, mint egy közvetlen ismerőséről. Jártasnak tűnt a 
hit dolgaiban is. Csodálkozott ezen a tudós, világjárt pap, hiszen a beszédpartnere 
csak írni-olvasni tudott. Megkérdezte hát: „Mondja, kérem, őszintén, honnan ismeri 
Jézust ilyen jól? –Ön kérdezi ezt tőlem, aki naponta misézik? Senki mástól, mint az 
Üdvözítőtől, akivel naponta találkozom az Eucharisztia vételekor.” 
     Mi végett is vagyunk a világon? –teszi föl a kérdést a katekizmus, amit meg is 
válaszol: –Hogy Istent egyre jobban megismerjük, megszeressük és szolgáljuk őt 
testvéreinkben. Tegyük föl magunknak is a kérdést: mi személy szerint mit teszünk 
ezekért? Aki minden kérés, figyelmeztetés ellenére rendszeresen elkésve jön a 
templomba, ha egyáltalán jön, aki csak áldozik, de nem gyónik, aki soha nem 
érdeklődik templomunk semmilyen lelki-szellemi programja iránt, ugyan mivel 
mutatja meg istenszeretetét, miből merít erőt szolgálatához. Érdekli-e őt az Úr? 
Aligha. Ezen kell változtatni! Közeledik az advent, itt az alkalmas szent idő erre. 
Lelkesedést kérni a Lélektől a láthatatlan Istenért! Ezt kérjük Jézustól: Könyörgünk 
hozzád, Jézus! Melegítsd föl Szentlelkeddel a közömbös, már-már fagyott szíveket, 
hogy hallják meg szelíd hívó hangodat, és Téged egyre többen és buzgóbban 
keressenek és találjanak rád itt, a te szent templomodban. Amen. 


