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Evangélium 
…”pihenjetek egy kicsit”…

(Mk 6,30-34) 

A legfontosabb dolog az életben, 

nem a munka. Sokan sokakat ez 

alapján ítélnek meg. Mennyit, 

mit, hogyan dolgozott. Vannak, 

akik a pihenést szükséges rossz-

nak tartják, sőt még lelkiismeret-

furdalásuk is van, ha elmennek 

nyaralni, vagy telelni. 

A tanítványoknak nincs idejük 

enni, annyit dolgoznak. Nagyon 

veszélyes lehet a lélek egészségé-

re nézve ez a túlzásba vitt mun-

ka. Azt a látszatot keltheti, hogy 

nekünk semmi időnk nincs más-

ra, például egymásra, annyi fel-

adatot kell elvégeznünk. A sok 

munkával bizonyítani akarják a 

tanítványok, hogy ők az Isten 

országa terjedéséért mindent 

megtesznek. Erőn felül dolgoz-

nak, még enni sincs idejük, mert 

megfeszített munkájuktól függ a 

bő vagy a gyér termés. Micsoda 

önteltség. Minden az Istentől 

függ. 

Jézus meghívja apostolait pi-

henni. De igazából nem pihenés-

re, hanem tanításra használja az 

együtt töltött időt. A munka nem 

fontos. A munka és a pihenés 

egyensúlya fontos. A sok munka 

bűnbe visz. Megvádolja a mási-

kat, hogy ő mindent megtett és 

mindent megadott, hogy boldogok 

életük legyen. Ez a hála? 

Jézus nem a munkától fordít el, 

hanem egy másik munkára hív. A 

fizikairól a szellemire. Amit eddig 

közelről megfogtunk azt most 

nézzük távolról. 

„A hit nem eltávolít, (Paulo 

Coelho) hanem megismerteti ve-

lünk a valóságot.” Nem az a való-

ság, hogy keményen dolgozok, 

hanem hogy valakiért dolgozok. 

Nem a munka a fontos, hanem 

akiért munkálkodok. Vagyis itt a 

személy méltósága magasan fö-

lötte áll a munka tárgyának. 

Jézus ezt teszi. Megállít, pihen-

tet, elgondolkodtat. Mérlegre te-

szi mi a legfontosabb, fontosabb 

és fontos. Az örök üdvösségem a 

legfontosabb. Üdvösségem után a 

családom következik fontossági 

sorrendben. Ezt csak akkor lá-

tom, ha a hétköznapi droghatás 

alól legalább egy nap pihenőt tar-

tok. Nem szabad, hogy amit csi-

nálok, aközött elvesszen az, aki-

ért csinálom. 

Albert Einstein mondta, hogy az 

élet olyan, mint a bicikli: aki nem 

tud egyensúlyozni rajta, az nem 

halad előre. 

G.F.  

Gróf Klebelsberg 

Kuno, a magyar  

gyermek minisztere 

6.rész 

Klebelsberg páratlan életművé-

nek központi eszménye a gyer-

mek, a gyermek oktatása, testi és 

lelki egészségének megőrzése. 

„Mentől műveltebb, civilizáltabb 

és erkölcsösebb egy nemzet, an-

nál jobb dolga van annál a nem-

zetnél a gyermeknek. Ez a nem-

zetek kultúrfokának, az én meg-

győződésem szerint, az első fok-

mérője. Én tanuló és szorgalmas, 

de amellett játékos magyar gyer-

meket akarok. Mert csak játékos, 

eleven magyar gyermekből lehet 

derűs, dolgos magyar férfi”. 

A pedagógusok feladata nem-

csak a gyermekek tanítása, ha-

nem szeretete is: „én a magyar 

oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel 

az egyetemi tanárig, megkövete-

lek egyet: ne csak tanítsa, hanem 

szeresse a magyar gyermeket.” 

Egyetemépítési programjában 

első helyen a gyermek és szülé-

szeti intézmények szerepeltek. 

„Tavaly átadtuk rendeltetésé-

nek a debreceni klinikai telepen 

a gyermekklinikákat, és Pécsett 

szintén megcsináltuk ezt az in-

tézményt. És amikor... megfonto-

lás tárgyává tettük, hogy a most 

épülő szegedi klinikai telepen 

melyik klinikát fogjuk először 

építeni, választásunk megint a 

gyermekklinikára esett.  

 

Gróf Klebelsberg 

Kuno, az első  

sportminiszter 

Korát itt is megelőzve ismerte 

fel a sport test- és jellemformáló 

erején kívül a sportteljesítmé-

nyek propagandisztikus értékét: 

sport révén szimpátiát és baráto-

kat szerezhetünk az egész vilá-

gon. 

Középiskolákban elrendelte a 

harmadik testnevelési órát és 

játékdélutánok rendszeres tartá-

sát. Klebelsberg szervezi meg és 

állítja fel a testnevelés oktatásá-

ban még hiányzó felsőoktatási 

intézményt, a Testnevelési Főis-

kolát (1925) Budapesten. A test-

nevelés körébe vonta a cserké-

szetet. 

Ő építteti meg a Margitszigeti 

Nemzeti Sportuszodát. A háború 

előtti sportpályák, uszodák, tor-

natermek jelentős része ekkor 

épül vidéken. A balatoni fürdő-

zést demokratizálni akarta, ne 

csak a módosabb emberek privi-

légiuma legyen. Klebelsberg az 

olimpiákra való felkészülés terv-

szerű koordinálására hozza létre 

1932-ben a Magyar Olimpiai Bi-

zottságot, melynek első elnöke 

lett. 

Klebelsberg sportpolitikájának 
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Létige 
12. v.: Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 

2,14-18; Mk 8,27-35 

13. h.: 1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-

10 

14. k.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-

11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17 

15. sz.: Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25

-27 vagy Lk 2,33-35 

16. cs.: 1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 

7,36-50 

17. p.: 1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 

8,1-3 

18. sz.: 1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 

8,4-15 

19. v.: Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 

3,16 - 4,3; Mk 9,30-37 

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: József volt, akit testvérei 

irigységből meg akartak ölni, de 

Isten megajándékozta az álomfej-

tés tudományával, és így sok ka-

land után megmenekül. (Ter 37-

,18) 

Új kérdésünk: Jeruzsálembe 

menet Jézus Galilea és Sza-

maria határán kit gyógyított 

meg? (Lk. 17,11) 

1. Tíz leprást? 

2. Lázárt? 

3. Zakeust? 

4. Egy intézőt? 

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 a szeptember 

26-i számban közöljük. 

Az augusztus 29-i játék nyerte-

se: Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Hirdetések 

 Szeptember 13-án, hétfőn Fati-

mai imaóra lesz a templomban, 

½ 8 – ½ 9-ig. 

 Szeptember 19-én lesz a Ligeti 

kápolna kisbúcsúja. A szentmise 

9 órakor ott lesz a kápolnánál. 

Ugyanezen a szentmisén lesz a 

gyermekek elsőáldozása és az 

iskolai évnyitó, a Veni Sancte is. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Vass Bence és Müller Bernadett 

a házasság szentségében része-

sültek szeptember 4-én. 

Keresztelés: 

Doroti - Somogyi Sándor és 

Vidács Nikoletta; 

Elina - Szekeres Ádám és Ko-

máromi Kitti; 

Benett, Péter - Martusz Péter és 

Vidács Kitti gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült szept-

ember 5-én. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ne ítélkezzetek, és 

titeket sem fognak elítél-

ni”(Lk 6,37) 

Az egyik, szeptember 12. és 

szeptember 19. közötti evangéli-

um rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„ A e i k k n  e e e k s t v  

aaábcsknot egm, eéékssv 

eerszt.” 

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 

a szeptember 26-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 29-i játék nyerte-

se: Kereszti Gáborné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
eredménye hamarosan megmu-

tatkozott, melynek világraszóló 

sikerét ő már nem érhette meg: a 

berlini olimpián 10 aranyérem-

mel a 3. helyen végzett az ország 

a nemzetek sorrendjében. Ettől 

kezdve éri el a magyar sport vi-

lágraszóló sikereit olimpiákon, 

világversenyeken, melyek meg-

alapozásában Klebelsberg Kunó-

nak elévülhetetlen érdeme volt! 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 

Miért nem beszélsz sohasem a 

bűnbánatról? – kérdezte a prédi-

kátor. 

Ez az egyetlen dolog, amit taní-

tok – mondta a Mester.  

De én sohasem hallottam, hogy 

a bűnök miatt érzett szomorúság-

ról beszéltél volna! 

A bűnbánat nem a múlt miatti 

szomorúság. A múlt már halott és 

egy percig sem érdemes miatta 

bánkódni. A bűnbánat a gondol-

kodás megváltoztatása: a valóság 

radikálisan új szemlélése.  
N.-né és K.L.-né 


