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Emberlábú asztal 
Jézust elviszik a jeruzsá-

lemi templomba, hogy 40 

nappal születése után 

(Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

ünnepe: február 2.) bemutassák 

az Istennek. Erről a nem hétköz-

napi találkozásról ír Lukács 

evangélista 17 versen át (2,21-

38). 

Nagyon figyelemre méltó Loren-

zo Lotto olasz festő munkája (15-

16. századi velencei érett rene-

szánsz), aki többek között meg-

örökítette ezt a pillanatot. A 

loretoi múzeumban megcsodálha-

tó a 172 cm x 136 cm méretű olaj-

festmény, melynek legnagyobb 

értéke nem öt évszázados múltjá-

ban van. Lotto utolsó alkotása ez, 

mintegy végrendelete. Festése 

közben érte a halál a már majd-

nem megvakult mestert. 

A kép összetett alkotás. Egymás 

fölé emelt két részből áll. Alul a 

jeruzsálemi templom látható, 

ahol a gyermek Jézus bemutatá-

sa történik. Felül a loretoi Mária-

ház. Nem kizárt, hogy a felső ká-

polna, amiben két oldalt barnuló 

padok helyezkednek el egymással 

szemben, a templom kórus kápol-

nája, ahol Lotto 7 képe volt kiál-

lítva. 

Az asztal mögött 3 pap fogadja 

a balról érkező Messiást. Az is le-

het, hogy ez az egymás mögött 

szorosan álló három ember egy. 

Egy személy, három különböző 

életkorban. Az elől álló szakállas, 

Simeon, az ószövetséget jelképe-

zi. Mögötte egy középkorú rabbi 

áll, a zsidó vallás hivatott tanító-

ja. Végül a háttérben egy fiatal 

pap, a teológus, a hittudós. 

Az egyes életkorokat is jelentik 

a személyek. Simeon, az öreg áll 

elől, aki már nem meglátja az 

élet titkait, hanem belát. Csende-

sen hallgatva figyel, keveset be-

szél. Középen a rabbi, az érett 

férfikor, aki dolgozik, tanít. A fia-

tal korban lévő teológus a végén 

áll. Ő gondolkodik, okoskodik, ta-

nul, keres. De ebben a hármas-

ságban az ószövetség és újszövet-

ség közötti fejlődés is megjelenik. 

Simeon prófétál. Ő az ószövetség 

embere. Utána jön a rabbi, az ó- 

és újszövetség közötti zsidóság 

Evangélium 
…”ma teljesedett be az 

Írás”… (Lk 4,21) 

Mi az, ami jóllakat és fölemeli a 

lelket? A szentírás. Ez az Isten 

kenyere. Ezért hallottuk 

Nehemiás próféta könyvének 

részletét az olvasmányban, ahol 

Ezdrás pap Mózes öt könyvéből 

olvas a népnek reggeltől délig. Ez 

a közös étkeztetés, menza folyta-

tódik az evangéliumban is. Egye-

tek minél többet és lakjatok jól. 

Ezért olvassuk a szentmisében is, 

más szertartások keretében is a 

Bibliát, de ezért buzdítja az egy-

ház a híveit minden időben, hogy 

ne éhezzenek, hanem vegyék elő 

a Szentírást és egyenek. 

A II. vatikáni zsinat egyik doku-

mentuma (Dei Verbum) úgy fogal-

maz, hogy az egyház mindig tisz-

telte a Szentírást, ahogyan az Úr 

testét is. Természetesen nem 

ugyanazzal az imádással. Az egy-

ház katekizmusa felteszi nekünk 

a kérdést: te tiszteled Jézus jelen-

létét a Bibliában?  

A 3. századi prédikátor 

Origenész arra tanít minket: 

„áldozáskor az Úr testét nagy 

tisztelettel vegyük magunkhoz, 

nehogy abból egy kis morzsa is 

véletlenül a földre essen. Így kell 

tenni az Isten szavával is, nagy 

gondossággal hallgatni, nehogy 

abból akár egy szó elkerülje a 

figyelmünket vagy elfelejtsük azt, 

amire tanítani akar minket.” 

Ma beteljesedett az írás, amit 

az imént hallottatok. A mondat-

ból csak egy morzsa a „ma” szó. 

De nem szabad, hogy ennyi is 

elvesszen. 

Hit abban, ami van, ami itt van. 

Most. És nem abban, ami majd 

lesz. Jézus beszélget a szamariai 

asszonnyal, aki hisz. 

„Aki ebből a vízből iszik, újra 

megszomjazik. De aki abból a 

vízből iszik, amelyet én adok, az 

nem szomjazik meg soha többé, 

mert a víz, amelyet én adok, örök 

életre szökellő vízforrás lesz ben-

ne.” Erre az asszony kérte: 

„Uram, adj nekem ilyen vizet, 

hogy ne szomjazzam többé, s ne 

kelljen idejárnom meríteni” (Jn 

4,13-15).  

Az asszony hisz, de csak a hol-

napban. 5 férje volt, de aki most 

van az sem a férje. De hiszi, hogy 

a következő, a hatodik biztos az 

lesz. Uram add nekem ezt a vizet, 

hogy ezután boldog életem le-

gyen. Általában az emberek nem 

attól hitetlenek, hogy nem hisz-

nek Jézusban, hanem hogy a jö-

vőben hisznek benne és nem a 

jelenben. Hogy majd lesz menny-

ország. Pedig már most is van. Én 

mindig másnap, holnap akartam 

abbahagyni a cigarettát. Holnap. 

Vagyis soha. Akkor tudtam abba-

hagyni, amikor rá akartam gyúj-

tani, és nem gyújtottam rá. Nem 

holnap, hanem most. Itt. 

Természetesen úgy meglep a 

választás kötelezettségének hirte-

lensége, nem is tudom, mit mond-

jak. Félek tőle. Félek a bizonyta-

lanságtól. Azt mondja Victor Hu-

go: „a múltat távcsövön keresztül 

nézzük, a jelent pedig nagyítón át. 

Ezért olyan óriási és csúnya a va-

lóság.”  

De nem leküzdhetetlen. Nem 

vállalhatatlan. Csak egy lépés, 

csak egy mozdulat. De a legfonto-

sabb: még ma. 

G.F.  
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Te kit választanál? 
 Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Kristóf. A hagyo-

mány szerint Jézussal  való talál-

kozás  után tért keresztény hitre. 

Lükiában terjesztette a keresz-

ténységet; hitéért Decius római 

császár lefejeztette. 

Új kérdésünk:  

Melyik bibliai személy talál-

kozott a két angyallal, akik 

így siettették: „Menekülj, az 

életedről van szó!” (Teremtés 

19,17) 

1. Ábrahám? 

2. Hárám? 

3. Sineár? 

4. Lót? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a február 17-i számban kö-

zöljük. Az Annával kapcsolatos 

játék nyertese: Kasza Lajosné 

volt. 

M.L. 

Létige 
3. v.: Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor 

12,31 - 13,13; Lk 4,21-30  

4. h.: Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1

-20  

5. k.: Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-

43   

6. sz.: Zsid 12,4-7.11-15; Zs 

102; Mk 6,1-6  

7. cs.: Zsid 12,18-19.21-24; Zs 

47; Mk 6,6-13  

8. p.: Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-

29  

9. sz.: Zsid 13,15-17.20-21; Zs 

22; Mk 6,30-34  

10. v.: Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-

11; Lk 5,1-11  

Hirdetések 
 Ma első vasárnap van, a dél-

előtti mise végén szentségimá-

dás lesz. 

 Szintén a mai vasárnapon a 

szentmisék végén a kedves hí-

vek Balázs – áldásban részesül-

nek 

 Február 9-én, szombaton lesz a 

napja, hogy Kiskundorozsma 

300 évvel ezelőtt újra lett tele-

pítve. Ez alkalomból ezen a na-

pon délelőtt 9 órakor szentmise 

lesz a templomban, majd ün-

nepség az iskolai Sportcsarnok-

ban. Minden kedves híveinket 

várjuk erre a szép ünnepi meg-

emlékezésre. 

 A következő vasárnap, február 

10-én a Katolikus Kör tartja 

találkozóját délután 3 órai kez-

dettel a plébánia hittantermé-

ben. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Gyuris Mihályt életének 95. 

évében január 23-án; Csongrádi 

Józsefné sz. Komáromi Etelkát 

életének 81. évében január 25-én 

a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

papja. Végül a fiatal, nemrég szü-

letett teológus, a kereszténység 

képviselője zárja a sort. 

Középen egy négyszögletes asz-

tal áll, rajta majdnem földig érő 

fehér terítő. Az asztal üres, lábai 

ember formájúak. Fehér, mint Jé-

zus halotti leple, melybe a ke-

resztről levéve csavarták. Az asz-

tal el van készítve, vár a méltó ál-

dozatra. Nemcsak az asztal lába, 

hanem a lábbal együtt az asztal 

is Krisztus teste. A láb ugyanis, 

ami áll és mozog, az egész embert 

is jelentheti. 

A szentmisék elején és végén a 

pap megcsókolja a szembemiséző 

oltárt, Krisztust magát. 

G.F. 

Jó, ha tudjuk… 
Gyertyaszentelő  

Boldogasszony  

A magyar paraszti hagyomány-

ban a szentelt gyertya a bölcsőtől 

a koporsóig elkísérte az embert: 

keresztelésig az újszülött mellett 

világított; amikor a fiatal anya 

először ment templomba, szintén 

gyertyát vitt a kezében; gyertyát 

égettek a súlyos beteg mellett, 

szentelt gyertyát adtak a haldok-

ló kezébe, hogy az ördög ne tud-

jon rajta győzedelmeskedni, körül 

is járták az ágyát, megkerekítet-

ték a testét vele, hogy mintegy 

elzárják a leselkedő gonosz elől. 

Bő, Osli asszonyai szerint a gyer-

tya fénye mutatja a haldoklónak 

a mennyei utat, füstje pedig el-

űzi, távol tartja a lélektől a go-

noszt. A szentelt gyertyát a sub-

lótban, ládafiában tartották, vagy 

szalaggal átkötve a falra helyez-

ték, és főképpen vihar idején 

gyújtották meg és imádkoztak 

mellette. 

A magyar népi kalendáriumban 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

napja idő- és termésjóslásai sze-

rint a hátralévő tél negyvenes 

rámutatónapja. A naphoz fűződő 

időjóslás egy középkori deák 

szentenciát őriz, eszerint: ha 

Gyertyaszentelőkor süt a nap, 

hidegebb lesz, mint előtte volt. 

(Vagyis: ha a medve meglátja 

árnyékát, visszabújik barlangjá-

ba, mert hideg napok jönnek 

még.) 
(Forrás: Magyar katolikus lexikon; Ma-

gyar néprajzi lexikon; Bálint Sándor: 

Ünnepi kalendárium I.;Magyar Kurír) 

K.L.-né és N.-né 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCkia

