
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2017. nov. 26-dec. 3.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 34. VASÁRNAPON 
 

1./ Ma Krisztus Király vasárnapján de. a 10 órai korális nagymisén Marco 
Frisina Missa brevis-e és motettái hangzanak el. Ekkor adjuk föl a betegek 
szentkenetét idősebb híveinknek, akik előzőleg már elvégezték gyónásukat. 
 
2./ Csütörtökön Szent András apostol ünnepével búcsúzik november. 
 
3./ December első péntekén Jézus Szentséges Szívét engeszteljük reggel ¾ 7-
től szentgyónással és az irgalmasság olvasójával, ½ 8-tól pedig litániával. 
 
4./ Szombat este 17 órakor lesz Rákoskeresztúr főterén a keresztény 
felekezetek első adventi gyertyagyújtása, nálunk pedig egy órával később. 
Ezzel megkezdődik a karácsonyi úrvárás rövid -idén csak három hetes- ideje.  
 
5./ Jövő vasárnap a kapunál és hátul a karitász-perselyben pénzt, a főplébánián 
pedig tartós élelmiszereket gyűjtünk három héten át a szegények karácsonyára. 
 
6./ A hidegre való tekintettel már fűtjük a padokat. Köznapokon csak az első két 
padsort, ezért akkor szíveskedjetek oda ülni! A főkaput és a lengőajtókat kérjük  
jól bezárni! 
 
7./ Akik megrendelték a jövő évi Kincses Kalendáriumokat, 500.- Ft-ért átvehetik a 
sekrestyében. Hátul, a fizetős kisasztalon egylapos falinaptárak, a  nagy 
fapersely fiókjában pedig szép karácsonyi képeslapok vásárolhatók 50.- Ft-os 
darabáron, melyet ott, a nagy faperselybe kérünk dobni.                   

 
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA 

 
 bevezetésére az indítékot XI. Piusz pápa számára az első egyetemes 
Nikaiai (níceai) Zsinat 1600. évfordulója adta a Quantas primas (annyi első) 
kezdetű enciklika 1925. XII. 11-i megjelenésével. Szándékában állt a kor már 
akkor is sok pusztító erőivel szemben gyógyírként Krisztus királyságának 
elismerése. A reformáció protestáns emléknapja (okt. 31.) és mindenszentek 
(nov. 1.) közeledtével október utolsó vasárnapjára egy katolikus ünnepet helyezett 
„hangosan hirdetve annak dicsőségét, aki minden szentjében diadalmaskodik”. 
1970-ben a világmindenség királyának ünnepe az egyházi év utolsó vasárnapjára 
helyezve azt üzeni, hogy a fölmagasztalt Úr célpontja az egyháznak és az évnek. 

 



 

LITURGIKUS KISLEXIKON: NAPTÁR 
 

 Az év és hónapjainak áttekinthető csoportosítása és fölosztása. A latin 
calendae a hónap első napját jelenti, amelyből származik a „kalendárium” szó is. 
A mai éves naptár a Kr. e. 45-ben Iulius Caesar által bevezetett és róla elnevezett 
julián naptárra megy vissza, amelyben három 365 napos év után a negyedikben 
egy 366 napos szökőévet iktattak be. A tropikus napév azonban nem 365,25 
napból áll, mint ahogy azt a julián naptárban meghatározták, hanem pontosabban 
csak 365,2422 napból, így a julián év gyakorlatilag 11,25 perccel hosszabb volt a 
tropikus évnél, ezért az évszázadok folyamán jelentős különbség mutatkozott. A 
tropikus évtől jelentősen elmaradt a julián napév. A Níceai Zsinat (325) három 
nappal korrigálta az évet, majd a Trentói (Tridenti) Zsinat elrendelte egy naptári 
bizottság fölállítását, melyet XIII. Gergely pápa 1576-ban hívott össze. E bizottság 
érdeme az azóta is érvényben lévő Gergely-naptár. 
 A keresztény naptár az Ószövetség mintájára a hétnapos hét alapján osztja 
föl az évet, amely a görög-római antikvitásban még nem volt szokásos. 

 
HUMOR 

 
 -Doktor Úr, valami nagyon ketyeg idebenn, mióta bevettem az új altatót, 
amit ajánlott. –És hogy vette be? –Amint mondta: lefekvés előtt egy órával. 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 17 h             A magyarság egyidejű szentségimádása                        CS 
18 h G  +hívek; +Oravecz István és Katalin, vmint +lányaik, Mária és Erzsébet  É                                              
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP: KRISZTUS KIRÁLY; november 26.                                                                           
8 h    G              +hívek; +Hortolányi József és Mária szülők; +2 Károly apa, fia  É                                                                                  
9 h    G              Élő gyermekek és unokák    É   
10 h  Zs            Ad int ord.; + két Katalin, élő és + családtagokért                        K                                 
11 h  G              Csepeli Kristóf, Grécsi Szófia és Livagyin Ákos keresztelője     CS                                 

Hétfő 9.45 h       +Szabó Istvánné Ibolya szórótemetése a Közetemetőben        É 
Kedd 18 h        +hívek; a Dávid- és a Varga-család élő és +tagjai                       É                                                   
Szerda 7 h       +hívek; +Alajos (30. évf.)                                                              É                                      
Csütörtök 18h +hívek; +Parula András férj és édesapa és +András fia              É                                                           
Péntek 7 h       Élő Mándli József és Katalin;  7.30 h Jézus Szíve-litánia            É         
Szombat 11.30 h                  Benke Borbála keresztelője                                   CS   
                18 h  +Sándor és Ilona nagyszülők                                                        É            
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: Xavéri Szent Ferenc; december 3.  
8 h   G               +Anna édesanya                                                                          É                      
9 h   G               +Mészáros József és neje Erzsébet, vmint +fiuk, József             É                                                            
10 h Zs             Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink; +Horváth Pál férj  É                                                                       
                                                                                                      Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                      Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                           Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             rakoscsaba. plebania.hu 


