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Az Oltáriszentség 

szolgálatában 
Caravaggio, Barocci és  

Domenichino 

3.rész, Domenichino 

Róma a 40 órás szentségimádás 

gyakorlatát Néri Szent Fülöpnek 

köszönheti, aki a Szent Jeromos 

Szeretetszolgálat tagja volt 33 

éven át, mielőtt Santa Maria in 

Valliccella-ba ment volna. Ez a 

testvéri közösség halottakat te-

metett el, rabokat segített, na-

ponta 8 szentmisét mutatott be. 

1612-ben Pietro Aldobrandi bíbo-

ros, VIII. Kelemen pápa unoka-

öccse megbízást adott egy bolo-

gnai festőnek Domenichino 

Pampieri-nek, hogy fesse meg 

Szent Jeromos utolsó áldozását 

egy templom főoltárképének 

(keressük meg a számítógépen: 

Domenichino: Last Communion 

of St Jerome).  

Szent Jeromos halálát vegyes 

összetételű emberek kisérik. Egy 

asszony, egy turbánt viselő férfi, 

egy római arisztokratára emlé-

keztető alak. Egy hosszú hajú fia-

talember, talán a szeretetszolgá-

lat tagja, felemeli a szentet a 

szentostya felé, mert megszür-

kült, összeaszott tagjai képtele-

nek kiegyenesedni. 

Az embertenger fölött álló pap, 

az úrfelmutatást követően, áldo-

zásra mutatja kezében a szentos-

tyát. A pap, a diakónus és 

szubdiakónus, méltóságteljesen 

viselkedik Krisztus testének je-

lenlétében. Nekik van tartásuk, 

míg az élet mindennapi kaotikus 

helyzeteit megjelenítő kísérők és 

érdeklődők fegyelmezetlenül kí-

váncsiskodva néznek. Jeromos 

szemei kitágulnak, szinte az 

egész teste felébred, amikor rápil-

lant a szentostyára. Boldog halál, 

szép búcsúzás, a magasból már 

érkeznek a lebegő angyalok, hogy 

lelkét Uruknak trónusa elé vi-

gyék. 

Domenichino-t irigy riválisai 

Evangélium 
…”én az utolsónak is 

annyit szánok, mint neked”…

(Mt 20,1-16) 

A nappali 12 órás időszámítás 

reggel 6 órakor kezdődött. A har-

madik óra, délelőtt 9, a 11. óra 

délután 5. Vannak, akik 9, van-

nak, akik csak 1 órát dolgoznak. 

Az Úr mindenkinek ugyanannyit 

ígér. 

Persze megszólal az igazságér-

zetünk, amikor azt kérdezzük, 

hogy miért nem lehetett a nap 

hevét viselő, több órát dolgozó 

munkásoknak több pénzt adni. 

Erre lehet az a válasz, hogy a föld 

tulajdonosa sóher, dolgoztatni 

igen, de fizetni nem akar. De az is 

lehet a felelet, hogy ő mindenki-

vel 1 dénárban állapodott meg. 

Úgy gondolom, a helyes válasz 

mégis az, hogy a gazdának nincs 

több pénze. Ő minden munkás-

nak ugyanannyit ad: az egy örök 

életet. Ez az egy dénár. 

Nem lehet belekötni az Istenbe. 

Mert akik sokat dolgoztak, azok-

kal igazságos, akik keveset dol-

goztak, azokkal irgalmas. 

Mindenki ugyanazt kapja. Ez 

változatlan. 1 dénár, 1 örök élet. 

Viszont mindenki másképp fogad-

ja. Van, akinek a mennyország 

kevés, van, akinek a mennyor-

szág elég. 

Akik sokat imádkoztak és temp-

lomba jártak, azok irigyek azok-

ra, akik a templom közelébe sem 

mentek és mégis üdvözülnek. 

Munka nélkül, ima nélkül, szent-

ségek nélkül. Igen, vannak, aki-

ket a munkájuk üdvözít, vannak, 

akiket az Isten kegyelme üdvözít. 

Vannak, akik a munkájukért 

kapnak egy dénárt, vannak, aki-

ket az Isten nagylelkűsége aján-

dékoz meg ugyanannyival. 

Akkor nem érdemes imádkozni, 

ha ingyen is a mennybe lehet jut-

ni! 

A múlt rendszerben sokat kellet 

várni, arra, hogy valaki autót, 

nem vehessen, hanem kaphasson. 

A pénz önmagában kevés volt. A 

Szabad föld hetilap végén lehetett 

olvasni a sorszámokat, ahol min-

den gépkocsi igénylő figyelemmel 

kísérhette, mikor kerül rá a sor. 

Ma bemegyek egy autókereske-

désbe, és várakozás nélkül, pén-

zért vagy hitelre azonnal autó 

tulajdonos lehetek. 

A példában az autó, az örök 

élet. Melyik a jobb, sok évet vagy 

keveset várni érte. Több évig ra-

kosgatni a pénzt, vagy azonnal 

megvásárolni? Úgy gondolom, 

mind a kettő öröm. Egyik azért, 

mert aznap beleülhet a kocsijába, 

a másik azért, mert éveken át 

izgalomban, várakozásban össze-

tartja a családot. Ünnep lesz, 

meglepetés, amikor mi követke-

zünk az autó átvételének sorá-

ban. 

Akkor nem érdemes imádkozni, 

ha ingyen is a mennybe lehet jut-

ni! Pontosítanám a mondatot. Ha 

valakinek nem öröm az imádság, 

akkor nem érdemes imádkozni. 

Mert akkor szavaiban nem hála-

adás csendül fel, hanem folyama-

tos elégedetlenség és követelőzés. 

Az ilyen embert nem lehet üdvö-

zíteni, mert ő soha nem az Istenre 

figyel, hanem a másik emberrel 

törődik. Azzal versenyezik. Miért 

van előbb, mint én, miért kapott 

többet, mint én. És nagyon zavar-

ja, hogy rajta kívül más is üdvö-

zül. 

Igen, az Isten nem igazságos. 

Hanem igazságos és irgalmas 

egyszerre. Ő ugyanannyira szere-

ti a jókat, mint a gonoszokat. 

Mindkettőnek Teremtő Istene. 

Fontos neki, hogy aki sokat imád-

kozott, az ne bízza el magát, de 

az, is hogy aki soha nem imádko-

zott életében, az se csüggedjen el. 

G.F 

Léleklétra 
Ha mindig a holnapnak élsz, 

mindig egy napnyira leszel az 

életedtől.  

(Leo Buscaglia) 

N.-né és K.L.-né 
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Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Az elsorvadt kezű em-

bert gyógyította meg Jézus szom-

baton a zsinagógában, miközben 

a farizeusok figyelték minden 

mozdulatát, vajon gyógyít-e 

szombaton, hogy elítélhessék. 

Jézus odafordult hozzájuk: 

„Kérdem tőletek, szabad szomba-

ton jót vagy rosszat tenni, életet 

menteni vagy pusztulni hagyni?” 

Az írástudók és a farizeusok ékte-

len haragra gerjedtek. 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki 1030 körül kolosto-

rában bevezette a halottakról 

szóló megemlékezést, amit az 

egyház átvett november 2-án 

mint halottak napját?          

1. Jeruzsálemi Szent Cirill 

2. Szalézi Szent Ferenc? 

3. Clunyi Szent Odiló? 

4. Bosco Szent János? 

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 8-i számban 

közöljük. A Mózessel kapcsolatos 

játék nyertese: Farkas Dezsőné 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Szeresd felebarátodat, 

mint önmagadat.” (Mt 22,39)   

Az egyik, október 25. és novem-

ber 1. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„ E m r t  a i k  a á g m t 

a a a a f g j l l m ö s z t , 

aááegklmzz, és aik aágmt 

a a á e g l m z z , 

aaaáfgjkllmöszt.” 

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 8-i számban közöljük. 

A október 11-i játék nyertese:  

Nyári Imréné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
igaztalanul vádolták mások képe-

inek utánzásával.  

Amit tett, és ahogyan megköze-

lítette az Oltáriszentség tisztele-

tét, az a maga nemében egyedül-

álló. 

Ma Caravaggio és Domenichino 

képe a Vatikáni Múzeumban ta-

lálható. Sajnos nem az eredeti 

helyükön, ahová festették őket, 

egy oltár fölé helyezve, ahol talán 

még jobban eleget tudnának ten-

ni küldetésüknek. Jelenlegi he-

lyükön kevésbé érthető a kép 

üzenete. /Vége/ 

G.F. 

Létige 
25. v.: Kiv 22,20-26; Zs 17; 

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

26. h.: Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 

13,10-17  

27. k.: Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 

13,18-21  

28. sz.: Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 

6,12-16  

29. cs.: Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 

13,31-35  

30. p.: Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-

6  

31. sz.: Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 

14,1.7-11  

1. v.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 

3,1-3; Mt 5,1-12a  

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6-kor kez-

dődnek. A mise előtt a kedves 

hívek imádkozzák a rózsafüzért 

¼ 6-tól. 
 Akik sírszentelést kérnek, jelez-

zék a plébánia hivatalában. 

Sírszentelés: Mindenszentek 

ünnepén, november 1-jén, dél-

után 5 órától. 
 A következő vasárnap, Minden-

szentek ünnepe, egyben első 

vasárnap is. A délelőtti mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát.  
 November 2-án, hétfőn, halot-

tak napján a reggeli szentmise 

a Ligeti kápolnában lesz. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

István - Oravecz István és Tóth 

Tünde Anna gyermeke a kereszt-

ség, az Oltáriszentség és a bér-

málás szentségében részesült  

október 18-án. 
Temetés:  

† Bönde Antalt életének 65. évé-

ben október 15-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 
P.Gy. 

Teréz anya gondolatai 

Istenben élünk, Istenben járunk

-kelünk és Istenben éljük le az 

életünket. Isten az, aki minden-

nek életet ad, s aki minden léte-

zőt megtölt hajtóerővel és élettel. 

Ám éltető jelenléte nélkül minden 

létező az ürességbe süllyedne. 

Tartsd észben, hogy Istenben lé-

tezel, körülvesz és átjár az Isten, 

Benne fürdesz. 

K.L.-né és N.-né 


