
 

 

„Megmutatod nekem az 

élet útját, az öröm  

teljességét színed előtt,  

és a gyönyörűséget  

jobbodon mindörökké.” 

(Zsolt 15) 

 

XVI. évfolyam 19. szám Évközi 33. vasárnap 2015. november 15. 

Krisztus Király ünnepe 
 

Megint lepergett hát egy egyházi 
esztendő, s előttünk áll annak utolsó va-
sárnapja: Krisztus Király ünnepe.  

Már az Ószövetségben megfogal-
mazódik a messiás-király várása, ugya-
nis a messiási ígéretek egy-egy konkrét 
történelmi helyzetben hangoznak el, és 
szorosan kötődnek Dávid házához, Dá-
vid királyságához. Istennek meghatáro-
zott célja volt a monarchia, a királyság 
bevezetésével Izraelben, ezt jelzi a Dá-
viddal kötött szövetség is. A Zsoltárok 
könyve arról beszél, hogy a Messiás-ki-
rálynak kettős feladata lesz: meg fogja 
törni Isten ellenségeinek uralmát, és 
igazságos, békés országban valósítja 
meg Isten uralmát. A 2. zsoltárban ez 
áll: „Fölkentem királyomat a Sionon, az 
én szent hegyemen... Mert így szól az 
Úr: Fiam vagy te, a mai napon 
nemzettelek téged... Kormányozd őket 
vasvesszővel, cserépedényként törd 
össze őket. Nos, hát királyok okuljatok, 
tanuljatok ti földi bírák.”  

Az újszövetségi tanúságok szerint 
beteljesednek a jövendölések, hiszen 
Gábor főangyal így nyilatkozik a szüle-
tendő gyermekről: „Neki adja az Úr Is-
ten az ő atyjának Dávidnak trónját, és 
uralkodni fog Jákob házán mindörökké, 
és országának nem lesz vége.” (Lk 1,33) 
A napkeleti bölcsek Jeruzsálemben He-
ródes királynál a zsidók újszülött kirá-
lyát keresik. Bár Jézus nyilvános műkö-
dése idején ez a királyság, királyi dicső-
ség háttérbe szorul, Jézus mintegy elrej-
ti, Pilátus így mutatja be a tömegnek az 
elítélt messiást: Íme a királyotok, sőt a 
keresztfára is ezt íratja föl: „A Názáreti 
Jézus, a zsidók királya.” (Jn 19,19) Ké-
sőbb János a Jelenések könyvében így 
nyilatkozik róla: „Ekkor láttam a meg-
nyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki 
azon ült, annak Hűséges és Igaz volt a 
neve, és igazságosan ítél és harcol. Sze-
me olyan, mint a tűz lángja, és a fején 
számos korona. … a neve Isten Igéje.” 
(Jn 19-11-13) 

 



Krisztus Királyi méltóságának a 20. 
századig nem volt külön ünnepe. XIII. 
Leó pápa az 1900-as jubileumi év 
kapcsán kihirdette, hogy Krisztus a 20. 
század királya, ezzel előkészítve az ün-
nep általános bevezetését. Ekkortól 
kezdve világszerte a legmagasabb he-
gyek ormán kereszteket és Krisztus 
szobrokat állítottak föl a Megváltó emlé-
kére. Mindenki előtt ismeretes a Rio de 
Janeiro-i Krisztus szobor, mely 30 méter 
magas, s a 700 méter magas Corcovado-
hegyen áll a Tijuca-Erdei Nemzeti Park-
ban. Paul Landowski tervei alapján a he-
lyi mérnök, Heitor da Silva Costa készí-
tette el, s 1931. október 12-én avatták 
fel. (Hasonló – bár csak 8,5 méter magas 
– Krisztus szobrot készített Szabó Sán-
dor szobrászművész a Tokaj-hegyaljai 
Tarcalon.) 

Az I. világháború után XI. Pius pápa  
a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-
ben szentévet hirdetett, melynek mottó-
ja: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus 
országában!” A szentév végén rendelte 
el a pápa a Quas primas enciklikával 
Krisztus Király ünnepét. Krisztus királyi 
méltóságának ünneplésével a népek, 
családok, személyek békéjének urát 
állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy 
Krisztus a megtestesüléssel és a megvál-
tó halállal szerezte királyságát a világ 
üdvösségére. 

 
A Rákócziánum és a Krisztus Király 
templom 

 
Dr. Sebők Imre esztergomi egyház-

megyei áldozópap és budai hittanár 
tervbe vette egy Budai Mária-kongre-
gáció Fiúnevelő Intézet felállítását.  
1908-ban édesanyjával telket vásárolt az 
Oszlop utcában.  Az intézet a katolikus 

társadalom áldozatkészségéből épült az-
zal a céllal, hogy a „vidéken lakó szülők 
fiai a fővárosban a családi élet szellemé-
vel egyező otthont találjanak benne, s a 
kollégisták a bejáró tanulókkal együtt 
katolikus, hazafias szellemű középisko-
lai képzést kapjanak.” Az új épület 
1908-ban készült el tanulószobákkal, há-
lóteremmel, játszószobákkal, 3 zeneszo-
bával, ebédlővel, orvosi rendelővel, ta-
nári lakásokkal.  Az iskola híresebb ta-
nulói: Keresztúry Dezső, Márai Sándor, 
Pongrácz István, Rátonyi Róbert, Bánffy 
György, Mécs Károly. 1948-ban államo-
sították II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
néven.  

Az iskolai szentmiséket a szükségká-
polnában tartották, de ide csak 150 fő 
fért be, pedig a diákok száma elérte a 
400 főt, így a többiek a lépcsőházban 
szorongtak. Szükséges volt egy iskolai 
templom építése. Gyűjtésbe fogtak hát. 
A terveket Árkay Aladár építész önzet-
lenül és díjazás nélkül készítette el. Po-
korny Emánuel igazgató vezetésével a 
diákok 1924. márciusában hozzáfogtak a 
földmunkákhoz, az alapok kiásásához. 
Az alapkőletételre október 19-én került 
sor, melyet dr. Mészáros János érseki 
helytartó, az iskola egyházi elnöke áldott 
meg. A főoltár mozaikjának felirata sze-
rint: Ezt a templomot a Krisztus Király 
tiszteletére alapított ünnepen 1926. ok-
tóber 31-én szentelte fel Csernoch János 
bíboros, Magyarország hercegprímása. 
A templom 14 méter széles és 30 méter 
hosszú. Több stílus keveredik benne. A 
román stílusra emlékeztet a kórus kerek 
ablaka, a rozetta, a szentély kerekdedsé-
ge, a karzat földszinti boltívei. Az épület 
empóriumos, az oldalhajók feletti árká-
dos, karzatszerű része a középkori temp-
lomokban fordult elő. A 12 pilléren 



nyugvó emeleti rész széles csúcsíveivel 
a gótikát idézi. A kazettás síkmennyezet 
elsősorban a 17-18. századi falusi temp-
lomokra volt jellemző, noha a középkor-
ban is szívesen alkalmazták. A berende-
zési tárgyak historizáló stílusban készül-
tek... A főoltár felett az egész templomon 
uralkodik a szentély tündöklő üvegmo-
zaikja. Nagy Sándor, a gödöllői iskola mű-
vésze készítette el 1:1 léptékben a Krisztus 
királyságát ábrázoló hatalmas mozaikkép 

tervét és ez alapján Velence közelében, 
Muranóban Cav. Angelo Gianese műterme 
rakta ki a mozaikot. A képen Jézust csilla-
gok és bolygók veszik körül. Trónon ülve 
karját kitárva tekint ránk. 

 
Fr. Varga Kamill 

 
(Felhasznált irodalom: Magyar Katolikus Lexi-
kon VII, SzIT, Bp. 2002; fr. Varga Kamill: Az Or-
szágúti Ferences Plébánia története) 

 

 

"Kilátó" Mentálhigiénés Központ 
Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel 
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozáso-
kat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 
 

 

Egyházi ünnepek: 
November 24., kedd, Szent Dung-Lac András és társai vietnami vértanúk ünnepe. 
November 25., szerda, Alexandriai Szent Katalin ünnepe. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.  
Az elmúlt két hétben a perselyben 46.790 Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló csa-
ládok, idősek megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldoza-
tos támogatását! 
 

 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igénye-
ket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.  

 

 

Könyvajánló 
A Katolikus Családegyesület kiad egy könyvsorozatot Családi Ünnepeink címmel. 
Eddig megjelent: Advent, Karácsony, Újév, Farsang, Nagyböjt, Anyák napja, Pün-
kösd, Szent István, Mindenszentek, Keresztelő, Házasság. Minden kötet azonos fel-
építésű. A Karácsony címűben olvashatunk az ünnepi liturgiáról, a Megváltó szüle-
téséről, a néphagyományban elfoglalt helyéről, hogyan zajlik a karácsony 
Bárdoséknál, találhatunk benne imádságot, verset, éneket és ünnepi receptet. Meg-
tudhatjuk, hogy honnan ered a karácsonyfa állítás szokása. A sorozat minden darab-
ját szívből ajánlom, kapható a könyvesboltunkban.  

Varga Kamill testvér 
 



Templomunk programjai (2015. november 15. – 2015. november 29.): 

Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor 
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sek-
restyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, 
akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. 

November 19., csütörtök, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. 19 órakor a II. eme-
leti Alverna teremben a Ferences Esték következő alkalmára kerül sor. Kiss 
Menyhért atya előadásának címe: Szent Ferenc és a humor. 

November 20-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise 
végétől a 18 órai szentmise kezdetéig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

November 21., szombat, a Boldogságos Szűz Mária bemutatásának ünnepe. 16.00 
órakor Horváth Melinda és az Albinoni Kamaraegyüttes koncertje lesz templo-
munkban. Mindenkit szeretettel várunk! 

November 22., Krisztus Király vasárnapja, ezen a napon a perselyadományokat a 
Karitász és plébániánk szegényeinek a javára gyűjtjük. A Krisztus Király napi 
felajánlás az esti 6-os szentmise végén lesz. 

A Krisztus Király templom búcsúja a 10 órai szentmisében lesz. Mindenkit szere-
tettel vár a Krisztus Király templom közössége! 

November 28-án, szombaton családos koszorúkészítés lesz. Jelentkezni nov. 22-ig 
lehet a sekrestyében vagy az irodában, az anyagköltség (1200 Ft) befizetésével. 

November 29., Advent első vasárnapja.  
A roráte-misék (nov. 30-tól dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 óra-

kor fognak kezdődni.  
 
 

 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás ofm. plébános. 

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu 

Templomunk tanévi működési rendje: 

Miserend:  H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;  
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930. 

Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730 
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;  

Vas.: 800-1300 és 1730-2000. 
Iroda:   H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 - 

1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva. 

Azok az állandó keresettel rendelkező testvérek, akik szeretnék rendezni az elmaradt egyházi hoz-
zájárulásukat, megtehetik személyesen az irodában, csekken, mely a portáról elvihető, vagy átuta-
lással a plébánia Erste Bankban vezetett 11600006-00000000-67842472 számú számlájára. 


