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Evangélium 
„… akár alszik, akár ébren 

van … a mag kicsírázik …” 

(Mk, 4,26-34) 

A kis hercegben azt mondja a 

róka, „ismerni csak azt ismerjük, 

amit már megszelídítettünk. Az 

embereknek nincs idejük, hogy 

bármit is megismerjenek. Kész 

árut vásárolnak még a kereskedő-

nél is. És mivel barátot nem árul-

nak a boltban, az embereknek 

már nincsenek barátaik. Szelídíts 

meg, ha barátot szeretnél. És azt 

hogyan kell? – érdeklődött a kis 

herceg. Sok türelem – válaszolt a 

róka.” (Antoine de Saint-Exupery) 

Így dolgozik a példabeszéd föld-

művese is. Türelemmel. Ezért 

fekszik le. Mert tudja, hogy ő ak-

kor is dolgozik, ha alszik. Milyen 

munkát végez az ágyban fekve? 

Nem nyúl bele a természet ritmu-

sának rendjébe. Úgy dolgozik, 

hogy önfegyelemmel, vasárnap 

pihen. Úgy dolgozik, hogy tudja, 

mi az ő feladata a szántóföldön, 

és mi az Istené. Úgy dolgozik, 

hogy tiszteli az embertársait, és 

nem agyon vegyszerezett, egész-

ségtelen mérget ad el nekik. Agy-

munkát is végez, nemcsak föld-

munkát. A munka nemcsak a 

földművelést jelenti, hanem a 

másokért érzett felelősséget is. 

Az ételek ízét a teremtő Isten és 

a fogyasztó ember iránti tisztelet 

adja meg. Lehet, hogy ezért nincs 

sok ételnek íze, mert siettetve, 

megerőszakolva készül? Isten 

nélkül? 

Az Isten országa és tanítása a 

világban el van vetve. Növekedé-

se megállíthatatlan. Szárba szök-

kenésének ütemét Isten szabá-

lyozza. Hogy valódi gyümölcsöt 

hoz, abban biztosak lehetünk, 

mert a türelem nyitottsága neveli 

a magot. Lassan bontogatja szá-

lát, virágát, kalászát. 

Zsidó hagyomány szerint Ábra-

hám leült sátra elé, amikor egy 

fáradt, hosszú útról érkezett idős 

ember állt meg előtte. Ábrahám 

köszöntötte, meghívta sátrába, 

megmosta lábát és vendégszere-

tően étellel, itallal kínálta. Az 

éhes vándor rögtön enni kezdett, 

minden ima vagy áldás nélkül. 

Ábrahám megszólalt: nem szoktál 

imádkozni? Nem, – válaszolt az 

utazó, én semmi mást nem imá-

dok, csak a tüzet. Erre Ábrahám 

kidobta a vándort sátrából. Ekkor 

megjelent az ősatyának Isten és 

megkérdezte, hová tűnt ilyen 

gyorsan az idegen? Elzavartam, 

mert nem imádott téged, a zsidók 

Istenét. Az Úr így válaszolt, én 

már nyolcvan éve szenvedek, 

hogy ez az ember nem tisztel en-

gem, és te egy éjszakát sem bír-

tad elviselni a jelenlétét magad 

mellett? 

A türelem is munka, mert hiszi, 

hogy a reménytelen feltámasztha-

tó. Bármit teszünk, bármit nem, 

hála Istennek mindig dolgozunk. 

Kézzel, lábbal, szívvel, ésszel, 

lélekkel. Bízunk benne, hogy ez 

Isten dicsőségére imádást, ma-

gunk üdvösségére elégedettséget 

terem. 

G.F.  

Gróf Klebelsberg Kuno, 

a harmadik évezred 

minisztere 
(Magyarpécska, Arad megye, 1875. nov-

ember 13. – Budapest, 1932. október 12) 

(Források: dr. Hencz Péter: Gróf Klebels-

berg Kuno, a harmadik évezred minisztere 

című könyv a szerző személyes engedélyé-

vel, illetve internetes források) 

1.rész 

Ezeréves államiságunk egyik 

legnagyobb kultúrpolitikusát és 

államférfiját bensőséges kapcso-

lat fűzte legkedvesebb városához: 

nemcsak „Szeged város újjáte-

remtője” és az egyetem felépítője, 

hanem az egész világra kisugárzó 

tudományos szellemiségének 

megalapozója és irányadója. 

Gazdag életpályájának felvázo-

lása előtt idézzük fel alkotói élet-

ének legszebb napját, a Dóm tér 

avatását: 

Szeged életében is legnagyobb 

ünnep volt 1930. október 23-25. A 

kormányzó elhelyezte a Dóm téri 

épületegyüttes zárókövét, átad-

ták a Nemzeti Emlékcsarnokot, 

Klebelsberg felavatta a rókusi 

iskolát, a szimbolikus 5000. nép-

iskolai egységet. Ekkor adták át 

a Hittudományi Főiskolát, fel-

szentelték a Dómot. Az első misét 

Angelo Rotta, pápai követ mutat-

ta be. Az ünnepélynek számos 

előkelő vendége volt: Horthy Mik-

lós kormányzó, József főherceg, 

egyetemi, egyházi és városi előke-

lőségek.  

Klebelsberg alkotói életének 

csúcspontja volt ennek a műnek a 

felavató ünnepsége 1930 őszén. 

Repülőgépen ment le akkor Sze-

gedre. Megadatott neki az, amire 

Petőfi vágyott, hogy a magasság-

ban szárnyalva tekinthessen le a 

nagy magyar Alföldre, ahol meg-

láthatta az óriási sík térségben 

szerteszórt tanyai iskolák sokasá-

gát, saját alkotásait. Akik akkor 

mellette lehettek, emlékeznek 

arra a túláradó, örömteli megha-

tottságra, amellyel a tanyák vilá-

gában előtűnő iskoláiban gyö-

nyörködött. És aztán, amikor a 

szegedi székesegyház és a város 

összes harangja megkondult, 

megindult az általa alkotott, nap-

sütötte téren az ünnepi hódoló 

felvonulás a kormányzó előtt, kü-

lön az egyház, a város, az egye-
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: A hegy tetején volt. Luk-

ács evangéliumában így ír: Nyolc 

nappal később Jézus kiválasztot-

ta Pétert, Jánost és Jakabot, és 

fölment velük a hegyre imádkoz-

ni. Itt hangzott el a kérdezett 

mondat: Mester jó nekünk itt len-

ni. 

Új kérdésünk: Kinek a zsol-

tára kezdődik  így: „Az Úr az 

én pásztorom nem szenvedek 

hiányt.” (Zsoltárok 23) 

1. Sámson? 

2. Dávid? 

3. Áron? 

4. Saul? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  A szeren-

csés nyertes nevét az augusztus 

22-i számban közöljük. 

A július 25-i játék nyertese:         

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 
Létige 
8. v.: 1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 

5,2; Jn 6,41-51  

9. h.: Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 

44; Mt 25,1-13 

10. k.: 2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 

12,24-26 

11. sz.: MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 

18,15-20 

12. cs.: Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 

113A; Mt 18,21 - 19,1 

13. p.: Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 

19,3-12 

14. sz.: Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 

19,13-15 

15. v.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 

44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Te Péter vagy, és én 

erre a kősziklára fogom építe-

ni egyházamat.” (Mt 16,18) 

Az egyik, augusztus 8. és augusz-

tus 15. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Deeeégjknt áhmozz ijnnö 

a eeeegyikkkrst, emrt eeé-

iklyn a eekmnny aágorsz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

az augusztus 22-i számban közöl-

jük. A július 25-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
Augusztus 13-án, pén-

teken Fatimai imaóra lesz a 

templomban a reggeli mise végé-

től ½ 9-ig.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Vince Alexander – Daniele Ca-

ravagna és Balog Johanna gyer-

meke  augusztus 1-jén a kereszt-

ség szentségében részesült. 

Temetés:  

† Varga Lászlót életének 55. 

évében  július 27-én; 

† Szabó Antalnét sz. Gallai Pi-

roskát életének 91. évében  július 

29-én a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük.  

(P.Gy.) 

tem és az alkotók díszes menetei. 

Klebelsberg vezette az alkotók 

menetét, mellette haladtak a 

Dóm és a tér építőművészei, Fo-

erk és Rerrich, a Szegedi Mise 

alkotója, Dohnányi, s utána a 

többi alkotók, festők, szobrászok, 

iparművészek, építőmesterek, 

orgonaépítők, pallérok, szakipa-

rosok, előmunkások hosszú me-

netben, az utolsó napszámosig, 

mind-mind valamennyien, akik 

részt vettek a közös, nagy mun-

kában, akiket mind mint alkotó 

munkatársait vezetett az államfő 

elé. A virágba borult hatalmas tér 

megtelt az ünneplőkkel - ezrek 

ajkán szállt a magasba a nemzeti 

imádság, s a teret betöltő tömeg - 

az államfő, a kormány tagjai, tör-

vényhozók, egyházi főméltóságok, 

a papság, a város képviselői, az 

egyetemi küldöttek, a diákság, a 

polgárság egyetlen felemelő közös 

nagy érzésben forrott össze - a 

nemzeti erők összefogása - Kle-

belsberg gyönyörű művének lát-

tára... Ez volt az alkotó Klebels-

berg életének legszebb nap-

ja." (Emlékezete. 1938.287-288. 

o.) Klebelsberget akkor avatják 

Szeged díszpolgárává.  

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


