
 

 
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. november 22-29.    
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 34., Krisztus Király vasárnapja; Szent Cecília) 

 
1./ Ma Krisztus Király ünnepe és a rákövetkező hét zárja a 2020. egyházi évet. 
 
2./ Ma de. 9 és 10 óra között szentségimádást tartunk, melyet litánia vezet be. 
 
3./ Ma de. 10 órakor a szkóla énekével dicsőíti Krisztus Királyt és Szent Cecíliát. 
 
4./ Mai perselygyűjtésünkből a Magyar Katolikus Karitász rászorulóit segítjük. 
 
5./ Kedden Dung-Lac Szent András és vietnami vértanútársai emléknapja lesz. 
 
6./ Szombat este 18 órakor az 1. adventi gyertyagyújtás az új egyházi év nyitánya. 
 
7./ Még lehet naptárakat igényelni föliratkozással és db-szám megjelölésével a 
fizetős asztalon, az ingyenesről pedig karácsonyi könyvprospektust elvenni. (Off.)  
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   +hívek; +Mária nagymama                                                         É                                             
ÉVKÖZI 34., KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Szent Cecília; november 22.                                                                             
8 h   G               +Broda Ferenc férj (2. évf.)                                                         É                                           
9 h   H                Litánia, majd csöndes szentségimádás, a végén áldás      É                                                                          
10 h G               +hívek; +Horváth Imréné Katalin édesanya (névnap és 1. évf.) K               

Kedd 18 h         +hívek; élő, haldokló és +kovid-betegek                                     É                                                 
Szerda 7 h        +hívek; +Erzsébet nagymama                                             É 
      10.30 h        +Gyúró Ferencné Rozália temetése Cinkotán                            É 
Csütörtök 18 h +hívek; +Benke Gábor báty (7. évf.)                                           É                                            
Péntek 7 h        +hívek; +Alajos édesapa (33. évf.)                                            CS 
           14 h        +Bató István temetése a madárdombi Szent Pál-templomban   É                                                      
Szombat 18 h   +hívek; +Tóth Gyuláné Anna (1. évf.) a Kerti- és Tóth-cs. é./+t. É                                                           
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 29. 
8 h   G               +hívek; +Mészáros József és neje Erzsébet, és +fiuk, József    É                                                                 
10 h G               +László és Mária szülők                                                              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 

 



 

 
 

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 
 

 XI. Pius pápa 1925-ben, a Níceai Zsinat 1600. évfordulója évében vezette 
be az ünnepet október utolsó vasárnapjára téve azt, hogy Krisztus királyságát 
elismertesse, és alátámassza a katolikus vallásra épülő állam létjogosultságát a 
kor pusztító szellemi áramlataival szemben. A dátum a reformáció október 31-i 
napjának háttérbe szorítása és mindenszentek ünnepének hangsúlyozása, hogy 
„hangosan hirdesse annak dicsőségét, aki minden szentben diadalmaskodik”. 
Ekkor van az Úr Jézus Szentséges Szívének való nyilvános fölajánlás is. 55 éve 
az egyházi év utolsó vasárnapján van az ünnep, hogy Krisztus legyen annak célja  
 

AZ ORGONA 
 

 mint a hangszerek királynője az ókorban világias táncmulatságokon használt 
hangszer volt, ezért egyházi körökben nem használták. A keleti egyházban ma is 
tilos. A bizánci császár udvarából ajándékként került a Frank Birodalomba, ahol a 
VIII. századtól olyannyira kedveltté vált, hogy használata a liturgiába is bekerült. A 
szertartásokon ünnepélyessé teszi a vonulásokat, kíséri és helyettesíti az emberi 
hangot is, kivéve a celebránsét. Technikai fejlődése hozzáértő megszólaltatását 
komoly kihívássá tette, megteremtve a kántor-orgonista „szakmát”. A liturgia méltó 
zenei szolgálata nem engedi meg, hogy azt bárki átvegye kellő képzettség nélkül. 
 

SZENT CECÍLIA (230-250) 
 

 Rómában élte rövid életét. Még elítélésekor is sokakat kereszténységre bírt. 
A középkor vége óta a 14 segítőszent egyike. Egy fordítási hiba nyomán elterjedt 
róla, hogy esküvőjén ő maga orgonált. Ezért lett a szent zene védőszentje.  
 

 
 


