
 

 
 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2019. november 24-december 1.    
 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 34. vasárnap: Krisztus Király és a vietnami vértanúk) 

 
1./ Ma, Krisztus Király vasárnapjával és ezzel a héttel zárul a 2019. egyházi év. 
Ma de. a 10 órai korális nagymisén szolgáltatjuk ki főplébániánk idős és beteg 
híveinek a szentkenetet. Közreműködik Krisztus Király-kórusunk. 
  
2./ Szintén ma 15 órától Imadélután lesz a rákbetegség megállításáért, a betegek 
gyógyulásáért és a bűnösök megtéréséért, mely 18 órakor szentmisével ér véget. 
 
3./ A jövő hét végén, november 29-e péntek estétől az újtelepi templomban lesz a 
missziós kereszt. Vasárnap az esti 18 órakor ott búcsúzunk el tőle. 
 
4./ Szombat Szent András apostol ünnepe. Aznap este 17 órakor lesz a keresztúri 
főtéren az adventkezdő első gyertyagyújtás, templomunkban pedig 18 órakor. 
 
5./ Még lehet egylapos és forgatós naptárakat, kincses kalendáriumokat igényelni 
a hátsó fizetős asztalon név és telefon megadásával, db-szám megjelölésével. 
 
6./ Elkészült a jövő évi mise-előjegyzési napló. Írassatok szentmiséket még az idei 
köznapokra és a jövő évre irodaidőben vagy a szentmisék után. 
 
7./ Ma a szegényeket segítő Magyar Karitász javára kérjük nagylelkű 
adományaitokat.                                                                                 

 

 



 

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPE 
 

 A katolikus egyház főbb ünnepei közé XI. Pius pápa vezette be az 1925-ös 
szentévben december 11-én. Elhatározásának háttere, hogy ebben az időben 
erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus (elvilágiasodás) 
eszméit és ezt a Krisztustól való elfordulás veszélyeként értékelte. 
 Eredetileg a mindenszentek ünnepe előtti vasárnapon volt a protestáns 
reformáció napjának háttérbe szorítása érdekében. 1969 óta került az advent első 
vasárnapja előtti vasárnapra, amely „a pünkösd utáni utolsó vasárnap” nevet 
viselte saját misével, zöld helyett fehér színben. Ennek egyes részeit 
beillesztették a Krisztus Királyról szóló szentmise szövegébe.  
 Mozgó ünnep, amely november 20. és 26. közé eshet. Szentírási alapjait az 
Újszövetségben találjuk: Szent János evangéliumának passiótörténetében Jézus 
Pilátus kérdésére, hogy ő valóban király-e, így válaszolt: „Az én országom nem e 
világból való”. Szent Pál filippiekhez írt levelében a föltámadás által megdicsőült 
Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja le. Krisztus az utolsó 
ítélet bírája is, amit az egyházi év utolsó vasárnapja is jelképez. Szépen kifejezi a 
mai ünnep tartalmát a latinul is jól ismert röpima: Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat: azaz Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik. 
 

MISEINTENCIÓK 
 
Szombat 18 h +hívek; Endre férj és édesapa (84. születésnap és 20. évf.)        É 
                19-20 h                 Országos szentségimádás                                                                    
ÉVKÖZI 34., KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: vietnami vértanúk; nov. 24.                                                                             
8 h   G             Élő Mihály és Ibolya hálaadása 55. ház. évf.-n                            É                                                                          
10 h G             +hívek; +László és +Mária szülők                                                K                                                                                          
15 h H      Imadélután a rák ellen, a betegek gyógyulásáért és a bűnösökért; 
16 h G                                                Keresztút                                                    É 
17 h H                                         Szentségimádás 
18 h G              szentmise a betegekért és a bűnösök megtéréséért                    É             

Kedd 15.15 h           +Józsa Györgyné Edit szórótemetése a Köztemetőben      É 
          18 h         +hívek; +Karsai János OB. (szeptember végén temettük)          É                     
Szerda 7 h        +hívek                                                                                         CS                         
Csütörtök 14 h      +Tóth Gyuláné Anna temetése a Pécelen (katolikus tem.)    É 
                  15.30 h +Tóth Gyuláné Anna feleség és édesanya OB.                     É 
                  18    +hívek; +Parula András férj és +András fia (névnap)                  É                                           
Péntek 7 h        +hívek; +Alajos édesapa (32. évf.)                                             CS                                                      
Szombat 18 h G +hívek; élő Endre sac. és +Endre édesapja (névnap)               É                                                                               
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: december 1.  
8 h   G                +Mészáros József és neje Erzsébet, vmint +fiuk József            É                                                        
                                                                                                                                                 
10 h G              Pro populo; +3 Katalin, vmint élő és +családtagok          É                                                                  
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