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Az Oltáriszentség 

szolgálatában 
Caravaggio, Barocci és  

Domenichino 

2.rész, Barocci 

Barocci-t személyesen VIII. Ke-

lemen pápa kérte meg 1603-ban, 

hogy szüleinek Santa Maria 

sopra Minerva kripta kápolnáját 

az utolsó vacsora alapítása kép-

pel dekorálja (számítógépen ke-

ressük meg: Barocci: Institution 

of the Eucharist). Ez a pápa 

annyire szerette az Oltáriszentsé-

get, hogy úrfelmutatás közben 

gyakran sírt, Úrnapján mezítláb 

vitte a monstranciát, és Rómában 

1592-ben bevezette a 40 órás 

szentségimádást. 

A reformációra adott ellenrefor-

máció, vagyis katolikus válasz 

képvilágában mellőzte Júdás áru-

lásának ábrázolását, ami a rene-

szánszban fontos volt, és helyette 

az utolsó vacsorán elhangzott 

szentmise alapításának szavait 

helyezte előtérbe. Barocci jól raj-

zol, mértani vonalak szerkeszté-

sével is fest. Egyben a színek 

mestere, meglepő árnyalatok ki-

keverésével már nem csak kép, 

hanem szinte zene születik. 

A festményben három három-

szög van. Nagy, kisebb és legki-

sebb, egymásba szerkesztve. A 

legfelső pont Jézus feje. Onnan 

indul a háromszög két oldala és a 

kép alján lehajolt két alak hátán 

ér a festmény széléhez. Az első 

legnagyobb háromszög a kép al-

ján látható, ajándékot oltárra he-

lyezni akaró két fiatalember. A 

második, kisebb háromszög a Jé-

zus előtt térdelő Péter és János 

apostol. Az idősebbik, szakállas 

Péter sárga, a fiatalabb mélyre 

hajló János piros ruhában imád-

kozik. Most van az Úrfelmutatás, 

az előtt hajtanak alázattal térdet. 

Végül a harmadik, legkisebb há-

romszöget Krisztus karja formáz-

za, kezében a szentostyával, piros 

ruhában, ami emberségét jelké-

pező szín. Kelemen pápa azt írta 

Evangélium 
…”hányszor kell  

megbocsátani?”… 

(Mt 18,21-35) 

 

Vannak olyan bibliai történe-

tek, amik másra buzdítanak, 

mint amiről szólnak. Megbocsá-

tást hirdetnek, de a történetnek a 

megbocsátáshoz semmi köze 

nincs. Kellenek ilyen ellentmon-

dások az életünkben. Fontos, 

hogy bort igyunk, és vizet prédi-

káljunk. Ezzel is igazat mon-

dunk, azt, hogy életünk és szava-

ink még nincsenek összhangban 

egymással. De törekszünk. Nem 

tudunk még megbocsátani esetleg 

egyszer, kétszer vagy egyszer 

sem, de mi keresztények nem azt 

hirdetjük, akik vagyunk, hanem 

amik lenni szeretnénk, ahová 

törekszünk. 

Ezért bennünket jogosan ér a 

világ vádja, hogy képmutatók és 

farizeusok vagyunk, mert nem 

azt éljük, amit mondunk. Való-

ban nem azt. A vágyat hirdetjük, 

azt a bűntől megtisztult magun-

kat, akik Isten erejéből akarunk 

többek lenni. Így a világ mindig 

rosszul ítél meg minket, mert 

csak azt pletykálja rólunk, amit 

lát, de arról már nem tud semmit, 

amit nem lát, még kevesebbet 

arról, amiben hiszünk. Ezért 

mondja Szent Pál apostol: „mi 

nem a világ lelkét kaptuk, hanem 

az Istentől eredő Lelket, hogy 

megismerjük, amit az Isten a ke-

gyelemben ajándékozott nekünk. 

Erről beszélünk is, de nem az em-

beri bölcsesség tanította szavak-

kal, hanem ahogy a Lélek tanít, 

lelki embereknek lelkieket nyújt-

va. A testi ember nem fogja fel, 

ami az Isten Lelkéből ered. Balga-

ságnak tartja, s nem képes megér-

teni, mert lelkileg kellene megítél-

nie. Noha a lelki ember mindent 

megítél, őt nem ítéli meg senki 

(1Kor 2,12-15).  

 

A mai evangélium nem a meg-

bocsátásról szól. A megbocsátásra 

buzdít, de nem a megbocsátásról 

szól.  

A történetben szereplő király 

megbocsát. Nagyvonalú. A szolga 

bűneit és adósságát is elengedi. 

Ahány Biblia magyarázatot eddig 

olvastam, az mind csúsztatott. A 

király viselkedése helyett mind-

egyik a szolga gonoszságával fog-

lakozik. Miért? Mi szükség van a 

csúsztatásra? Mert a király na-

gyon nagy bajban van. Akitől azt 

várnánk, hogy hétszer vagy het-

venszer hétszer bocsásson meg, 

az egy alkalommal megteszi, de 

másodszor már nem. Sem ő, sem 

a szolgái nem tudnak megbocsá-

tani a szívtelen szolgának. Csak 

szeretnének, mint mi, de nem 

tudnak. Nagyon nehéz. De a he-

tes és hetvenhetes számok arra 

buzdítanak, hogy állandóan újra 

kezdve, próbálgatni kell. Gyako-

rolni és nem belefáradni. 

„Clara Bartonnal, az amerikai 

vöröskereszt alapítójával, néhány 

évvel ezelőtt egy szörnyű esemény 

történt. Míg barátnője felidézte a 

borzalmas jelenetet, rövid időre 

megszakította az elbeszélés fona-

lát és megkérdezte: nem emlékszel 

erre? Barton azt válaszolta, nem. 

Én csak arra emlékszem, hogy 

ami történt, én akkor megbocsá-

tottam, és rögtön el is felejtettem.” 

A mai evangélium nem a meg-

bocsátásról szól. A megbocsátásra 

buzdít, de nem a megbocsátásról 

szól. Hanem arról, hogy mind 

egyformák vagyunk. Urak és szol-

gák, királyok és átlagemberek. 

Esendők, bűnösök és felállni aka-

rók. Akik megbocsátanak, de 

mégis haragot tartanak, akik jók, 

de néha egy kicsit rosszak is. Ta-

lán olyan vegyes összetételűek, 

mint az igazi hús, vér, szellem, 

lélek emberek. 

„Mindig bocsáss meg ellenséged-

nek, hidd el, semmi sem hozza őt 

zavarba annyira, mint ez.”  

Oscar Wilde 

G.F.  
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a festőnek, alkotásával az Oltári-

szentséget élőbbé tette. 

Barocci művének egyszerű az 

üzenete. Mi a recept az eucha-

risztia méltó magunkhoz vételé-

hez? Az egymásra épülő három-

szögek felvisznek a piramis csú-

csára, a szentostyát felmutató és 

minden szentmisében magát ne-

künk ajándékozó Krisztushoz. Az 

állhatatos sok imádság felér 

Krisztus testében és vérében való 

részesedéssel. /folytatjuk/ 

G.F. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mózes volt. Akkor szüle-

tett, amikor a fáraó parancsára 

minden héber fiúgyermeket a 

Nílusba kellett dobni. Édesanyja 

papiruszból kosarat kötött, be-

kente szurokkal, és beletette a 

csecsemőt. Akkor engedte a vízre, 

amikor a fáraó lánya arra járt. 

Meglátta, részvét ébredt benne, 

és felnevelte. Tőle kapta a Mózes 

nevet. (mivel – úgymond – „a víz-

ből húztam ki”). 

Új kérdésünk: Kit gyógyított 

meg Jézus szombaton a zsina-

gógában, ami után az írástu-

dók haragra gerjedtek? 

(Lukács 6,6) 

1. A béna embert a hord-

ágyon? 

2. Az elsorvadt kezű embert? 

3. Az ördögtől megszállottat? 

4. A tíz leprást? 

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 november 1-i számban 

közöljük. A Kaszap Istvánnal 

kapcsolatos játék nyertese Ke-

reszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki megvall engem az 

emberek előtt, azt az Ember-

fia is megvallja majd Isten 

angyalai előtt.” (Lk 12,8) 

Az egyik, október 18. és október 

25. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Deerssz aaábdeeflortt 

imnt aaadgmnöt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

november 1-i számban közöljük. 

A október 4-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
18. v.: Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 

1,1-5b; Mt 22,15-21  

19. h.: Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-

21  

20. k.: Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35

-38  

21. sz.: Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 

12,39-48  

22. cs.: Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 

,49-53  

23. p.: Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-

59  

24. sz.: Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1

-9  

25. v.: Kiv 22,20-26; Zs 17; 

1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40  

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6-kor kez-

dődnek. a mise előtt a kedves 

hívek imádkozzák a rózsafü-

zért ¼ 6-tól. 

 Október 20-án, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

Közösségi Házban, reggel 8 

órától az esti szentmise kezde-

téig. 

 Október 23-án, nemzeti ünne-

pünkön a szentmise este 6 óra-

kor kezdődik. 

 Akik sírszentelést kérnek, je-

lezzék a plébánia hivatalában. 

Sírszentelés: mindenszentek 

ünnepén, november 1-jén dél-

után 5 órától. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Tóth Dávid és Nagy – György 

Brigitta; 

Molnár Zoltán és Király Rita a 

házasság szentségében részesül-

tek 2020. október 10-én. 

Temetés:  

† Jenei Józsefnét sz. Czvitkó 

Máriát életének 72. évében  októ-

ber 8-án a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Terményáldás 
Október első vasárnapján zöld-

ségeket, gyümölcsöket, száraz 

élelmiszereket áldottunk meg a 

nap mindhárom szentmiséjének 

elején. A következő tíz gyermek 

és családjuk kapták ebben az év-

ben az összegyűjtött adományo-

kat: Péter Arabella, Barna Leila, 

Szanyó Tamara, Benedek Leila, 

Tóth Gergely, Csatai Pál, Molnár 

Márton, Gyuris Laura, Gurdics 

Nikolett, Guzsik Henriett. Az 

adományozók köszönik, hogy ad-

hattak, a rászorulók hálásak, 

hogy kaphattak. 

G.F. 


