
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2018. nov. 25-dec. 2.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 34., Krisztus Király-vasárnap: Alexandriai Szent Katalin) 

 
1./ Ma, Krisztus Király főünnepén de. a 10-es koncert-nagymisén templomunk 
énekkarának műsorán: F. Schubert G-dúr mise, Clarke: Jertek, áldjuk; G. F. 
Handel: Nézd a győztest (Júdás Makkabeus) és Parle, commande (fr. trad. ének). 
 
2./ Az egyházi év utolsó hetétől a köznapi szertartásokat már a jól fűthető téli 
sekrestye-kápolnában tartjuk. A templomfűtés miatt kérjük a kaput zárva tartani! 
 
3./ Pénteken Szent András apostol ünnepével zárul őszutó hava. Szombat du. 16 
órától adventikoszorú-készítés lesz a gyermekekkel a tanteremben, majd utána 
18 órakor a templomban az 1. adventi gyertyagyújtás új egyházi évet nyit meg.  
 
4./ Jövő vasárnap de. a 10 órai korális nagymisén a Harmónia női kar énekel. 
Még lehet kalendáriumot igényelni föliratkozással az ingyenes újságok asztalán. 

 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +hívek; +Zeller János és neje                                                    É                                             
ÉVKÖZI 34., KRISZTUS KIRÁLY-VASÁRNAP: Alexandriai Szt. Katalin; nov.25                                                                           
8 h    G           Az Egervári-család élő és +tagjai, élő Kata és Virág és az ifjúság É                                                                         
9 h    G                               Franyó Zorka Rita keresztelője                CS                                                                                     
10 h  G               +hívek; +3 Katalin, vmint élő és +családtagok                            K                              

Kedd 18 h          +hívek; +Mauric Lajos édesapa (1. évf.)                                     É                                                
Szerda 7 h         +hívek                                                                                        CS 
10.45 h+Varga Miklós temetése P.lőrinc; 14.30 h+Lugosi Julianna tem. Cinkota É               
Csütörtök 13 h  +Broda Ferenc temetése a péceli katolikus temetőben              É 
                  18 h  +hívek; élő Endre sac.                                                                É                     
Péntek 7 h         +hívek; +Alajos édesapa (31. évf.)                                            CS                                                   
Szombat 17.30  Sárközi Szonja keresztelője; 18 h G Élő Endre sac.                   É                                                                            
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: december 2.  
8 h   G                 +Mészáros József és neje Erzsébet, vmint +fiuk, József           É                                                         
                                                                                                                                                                                
10 h G       +Anna és János szülők (közben Márton Zsófi és Fanni keresztelője K
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KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 
 
                          

                                                                       
 

 XI. Pius pápa vezette be az ünnepet az 1925-ös szentévben december 11-
én Quantas Primas c. enciklikájában. Előzménye volt az ateista kommunizmus és 
a szekularizmus eszméinek előretörése, melyet a pápa a Jézus Krisztustól és az 
egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.  
 Eredetileg október utolsó vasárnapján ünnepelték, megerősítendő -az 
egyházi tanítóhivatal által akkor még fontosnak tartott- katolikus identitástudatot a 
reformációval szemben, amelynek napja október 31. Az egyházi év utolsó, 34. 
vasárnapjára 1969-ben került, hogy kiemelje a történelem utolsó, nagy napját, 
amikor mint Úr s Király érkezik mindenek ítéletére. Dátuma változó, de csak 
november 20. és 26. közé eshet. Bár ünnepként új, alapgondolata az első 
keresztény közösségek idejére nyúlik vissza, és az Újtestamentum számos része 
utal rá, többek között Jézus és Pilátus párbeszéde Szent János evangéliumában, 
amelyben Pilátus kérdésére, hogy valóban király-e Jézus, ő ezt válaszolja: „Az én 
országom nem e világból való.”  Szent Pál apostol filippiekhez írt levelében idézett 
himnusz a föltámadás által megdicsőült Krisztus méltóságát a királykoronázás 
mozzanatával írja le. Krisztus az utolsó ítélet bírája is. Az ünnep tartalmát kifejezi 
a latin röpima: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”, azaz Krisztus 
győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik. 
 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828): G-DÚR MISE 
 

 A fiatal kompozitőr által írt három rövid mise legismertebbikét 1815. március 
2. és 5. között komponálta. A három (szoprán, tenor és bariton) szólót alkalmazó 
vegyes kart kísérő zenekar szerényebben hangszerelve vonósokból és orgonából 
áll. Egy klosterneuburgi átirat a mű végső vízióját szemlélteti trombitával és 
üstdobbal. A mise partitúráját csak 1845-ben, a szerző halála után adták ki. 


