
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA –2022. szeptember 11-18. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 24. VASÁRNAPON 
 

1./ Ma reggel 8-kor tartjuk a Veni Sanctét az új tanév kezdetén, hogy a Szentlélek 
világossága áradjon a tanárokra és diákjaikra. Elsőáldozásra lehet jelentkezni a 
plébánosnál az alsósoknak és idősebbeknek is. A felnőtt katekéziseket később 
hirdetjük. Kórusunkba jóhangú, lelkes énekesek jelentkezését várja Balog Katalin. 
 
2./ Hétfő Szűz Mária Szent Neve, kedd Aranyszájú Szent János, este 18 órától 
fatimai ájtatossággal, szerda a Szent Kereszt fölmagasztalása (keresztúri búcsú), 
csütörtök a Hétfájdalmú Szűzanya és szombat Szent Kornél és Ciprián ünnepe. 
 
3./ Péntek este 18-kor teadélután a tanteremben, majd 19 órakor a templomban 
elhangzik Liszt Ferenc: Via crucisa (keresztútja) rövid elmélkedéssekkel és 
áldoztatással. A Szent Alberik- és Szent László-kórust Somogyvári Ákos vezényli.                                                        

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 11 h   Szűcs Róbert és Gulyás Beáta esküvője                                     É 

                12 h   Lotti Wild Róza keresztelője                                                         É 

           14.30 h Ádám László és Kanovics Mónika esküvője                                  É 

                19 h Élő családtagok                                                                              É 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: szeptember 11. 
8 h      G          +Tóth József és Keresztúri Mária É 
10 h    G          +id. Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap) É 

Kedd 18 h Fatimai áhítat É; 19h Élő János és Andrea hálaadása 24. ház. évf.-n É 
Szerda 7 h      +Regina édesanya és Mária Ágnes irgalmasnővér (névnap)         É  
           10 h      +Vincze Mihályné Erzsébet temetése a péceli kat. temetőben       É 
Csütörtök 9 h +Halla Andrásné Irén szórótemetése a Köztemetőben   É 
                19 h +Móricz Lajos nevelőapa                                                                É 
Péntek 7 h  A szenvedő lelkekért É; 11 h Valiszek Sné hamvai Dunába szórása É 
           19 h Liszt Ferenc: Via crucis: keresztút elmélkedéssel, áldoztatással K 
Szombat 19 h +Karkus József É 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: szeptember 18.  
8 h     G            +Tóth József, Keresztúri Károly és neje Mária, vmint +Károly fiuk É 
10 h   G            Élő Hajcsik Mihály és neje Ibolya hálaadása 58. ház. évf.-n É 



A DICSŐSÉGES SZENT KERESZT ÜNNEPEI 
 

     A hagyomány szerint I. Nagy Konstantin császár (ur. 306-337) édesanyja, Szent 
Ilona császárné 326. IX. 13-án találta meg Jézus Szent Keresztjének maradványait 
a jeruzsálemi Kálvárián, melyeket másnap, 14-én ünnepélyesen fölmagasztalva  
nyújtottak a híveknek tiszteletadásra. Eleinte ez volt az ereklye megtalálásának 
(inventio) és fölmagasztalásának (exaltatio) ünnepe. A császár az ereklyét a 
konstantinápolyi (ma Isztambul) Hagia Sophia-bazilikába vitte és ott is őrizte. Ezt 
először Jeruzsálemi Szent Cirill említi 337-ben. Aquileai Rufinus, Nolai Szent 
Paulinus és az V. századi görög történetírók szintén Szent Ilonának tulajdonítják a 
Szent Kereszt megtalálását. Más szerzők, mint Szent Ambrus, Aranyszájú Szent 
János vagy Szent Jeromos, nem említik Szent Ilonát. A Cronicon paschale szerint 
320. IX. 14-én találták meg a Szent Keresztet, amelyet a Martürion-bazilikában 
őriztek. Onnan rabolta el a perzsa király, Koszroesz, 628. V. 3-án. Hérakleiosz 
császár (ur. 610-641) szerezte vissza, és magasztalták föl Jeruzsálemben. (Ezt 
ábrázolja a nagymarosi Szent Kereszt-plébániatemplom gyönyörű oltárképe.) 
     A mai legvalószínűbb álláspont szerint a kínszenvedés ereklyéit Makariosz 
jeruzsálemi püspök ásatta ki a Golgotán, ahová még Traianus császár (ur. 98-117) 
üldözése elől rejtették el a jeruzsálemi keresztények. A keresztre feszítés helyén a 
pogány császár Aphrodité (Venus, a szerelem istennője) tiszteletére templomot 
emelt. Közel 200 év múltán 20 embernyi mélységben találták meg Jézus és a két 
lator keresztjét. Jézus keresztjének kiválasztását a hagyomány úgy őrizte meg, 
hogy érintésére egy halott föltámadt, más forrás szerint egy beteg meggyógyult. 
     Ünnepe: A görög egyház a Szent Kereszt megtalálását a Szent Sír-bazilika 
dedikációjával együtt szeptember 13-14-én ünnepelte. A VIII. századtól a gallikán 
szertartás, majd később Róma is május 3-án tartotta. (A latin szertartás 1960-ban 
eltörölte, de a tituláris templomok ünneplik.) A Szent Kereszt fölmagasztalásának 
ünnepét Rómában már 800 előtt is szeptember 14-én ünnepelték, ahogy ma is.  

 
LISZT FERENC (1811-86): VIA CRUCIS (KERESZTÚT) 

 
     Liszt Ferenc már 1873-ban foglalkozott a keresztút zenei földolgozásával, majd 
1876-77-ben vázlatokat készített hozzá. Szövegét a Bibliából két középkori latin 
himnuszból és két német evangélikus korálból Carolyne zu Sayn-Wittgenstein 
állította össze. Liszt 1878-ban a tivoli Villa d’Estében fogott hozzá, és a következő 
év elejére készült el. A 68 éves komponista először a négykezes változatot akarta 
kiadni Dürer passiómetszetével a címlapon, de a kiadók nem érdeklődtek iránta. A 
Via crucist néhány más oratorikus művével (Septem Sacramenta /a hét szentség/,  
Rosario /rózsafüzér/, Sicut cedrus /miként a szarvas/ motetta) a Pustet kiadónak 
ajánlotta, megemlítve, hogy ez neki szívügye és a honorárium mellékes. A kiadó 
azzal utasította el, hogy „túlságosan világiasak”. Igazság szerint nem láttak benne 
kellő anyagi hasznot. A mű végül nem jelent meg Liszt Ferenc életében, csak halála 
után 50 évvel, és bemutatása is jóval a szerző halála után, 1929 nagypéntekén volt 
a budapest-belvárosi főplébániatemplomban Harmat Artúr vezényletével. 
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