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Evangélium 
…”az emberek látták a 

csoda jelet”…(Jn 6,1-15) 

Szent Ágoston sok embert vak-

nak tart. Azokat, akik csak a szo-

katlan dolgokat nevezik csodá-

nak, a természeteset nem. Megle-

pődnek, hogy 5 ezer ember evett 

az öt hal és két kenyér megszapo-

rításából. De a világ teremtésé-

nek csodája nem tűnik fel nekik. 

Pedig ennek naponkénti megalko-

tása nagyobb művészet volt, mint 

5 ezer embert jól lakatni a pusz-

tában. A vakok a ritkaságok szen-

zációját veszik csak észre, a látók 

a mindennapok egyhangúságá-

ban is felfedezik a ránk mosolygó 

Isten arcot. 

„Az igazi boldogság az, amikor 

észre sem vesszük. Olyan, mint az 

egészség, a tiszta víz, a szép táj, a 

nevető csecsemő, egy szelíd jó-

szándékú nevetés. A boldogság 

természetes.” Írja ezt Müller Péter 

egyik könyvében. Én azt tartom, 

hogy a természetes boldogság, 

neveletlenség. Az édesanya és az 

édesapa azt tanítja a gyermeké-

nek, ha megkínálják étellel, ital-

lal, azt mindig meg kell köszönni. 

Az ebédet és vacsorát is. Nem 

természetes, hogy szeretnek és 

törődnek velünk. Aki nem imád-

kozik reggel és este, az nevelet-

len. Mert nem természetes, hogy 

felkel a nap, hogy egészséges va-

gyok, hogy vannak szüleim és 

testvéreim. Ezeket meg kell kö-

szönni. 

Az öt kenyérből és két halból 12 

kosár maradékot szedtek össze. 

Több maradt, mint amennyi volt. 

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy 

nem is ettek semmit, vagy csak 

keveset. 

Az ószövetségben étkezni, lelki 

áldásban való részesülést jelent. 

Amikor Mózes és társai látták 

Istent, akkor ettek és ittak. Ez a 

látás volt az étkezésük. Ezzel a 

jóllakással dicsekszik Jeremiás 

próféta is: mondván „ha szavaid 

elém kerültek, csak úgy nyeltem 

őket; kedvem telt szavadban és 

öröme volt szívemnek” (Jer 15,16).  

A prédikátor könyvében azt ol-

vassuk, hogy „van, akinek Isten 

adott gazdagságot, kincseket, 

megbecsülést, és semmi sem hi-

ányzik neki abból, amit szíve kí-

ván. De Isten nem engedi, hogy 

élvezze, hanem idegen élve-

zi” (Préd 6,2). Mindene megvan 

az embernek, mégis éhes marad, 

mert csak az tud enni a szájával, 

aki előtte kinyitja a száját imára 

és hálaadásra. 

Mit ettek az emberek a pusztá-

ban? Jézust. És ő mit evett? „Az 

én eledelem az, hogy teljesítsem 

annak akaratát, aki elküldött en-

gem, és bevégezzem az ő munká-

ját” (Jn 4,34). A mennyei Atya 

akaratának teljesítése az étel és 

az élet. 

Szent Ágoston püspök kiment 

egyszer a birtokára és megszem-

lélte a munkát. Látott ott hízott 

ökröket, amelyek csak sétáltak és 

ettek, de semmit sem dolgoztak. 

Aztán látott sovány ökröket, ame-

lyek keményen húzták az igát. 

Megkérdezte az ispánt: Mi dolog 

ez, hogy azok a soványak dolgoz-

nak és a kövérek meg csak sétál-

nak? Az ispán ezt felelte: A kövé-

rek levágásra vannak szánva, a 

soványak meg megmaradnak a 

püspök atya istállójában. 

Mi soványak vagyunk, mert so-

kat dolgozunk a jó termésért, a 

család békéjéért. De a lelkünk az 

örök élet és feltámadás ígéretétől 

kövér és jóllakott. 

G.F.  

Klebelsberg, Szeged 

újjáteremtője: 

az egyetem felépítője 

és Szeged minisztere 

7. rész 

Az árvíz után dinamikus fejlő-

désnek induló város Trianon után 

veszélybe, a balkanizálódás ve-

szélyébe került. Az európai város-

ok fejlődését elemezve jutott arra 

a következtetésre, hogy legfonto-

sabb városképző elem az egye-

tem. Miután egyetemépítő tervei 

iránt Budapest közömbös volt, 

Klebelsberg figyelme a vidéki 

városok felé fordult. 

Szegeden a bölcsészettudomá-

nyi és természettudományi tan-

székek részére a Magyar Állam-

vasutak megszűnt leszámoló-

hivatalát szerezte meg a mai Ady 

téren, melyet amfiteátrumszerű-

en bővített.  

1924. június 30-án a közgyűlés 

50 éven át évi 24 vagon búza ér-

tékének megfelelő pénzt ajánlott 

fel az egyetemi építkezésekre. Az 

egyetem alapkőletételére, mely 

egyben a 83 ágyas gyermekklini-

ka alapkövének letételét is jelen-

ti, 1926. október 5-én került sor. 

„Szegeden egyetemet alapítunk 

újjá, és az egyetemalapítás szent 

dolog a nemzetek életében. De 

nem tantermekkel teli, pompás 

palotát emelünk, hanem kliniká-

kat az Alföld nagybetegei számá-

ra. 

Klebelsberg azt akarta, hogy a 

szegedi egyetemet a világ legelső 

egyetemeivel említsék egy sor-

ban, amely elképzelése valóra is 

vált, és ezekben az években ala-

pozódott meg. Minden klinikán 

volt röntgen, EKG, jól felszerelt 

laboratórium (kémiai, szerológiai, 

bakteriológiai, szövettani, a bőr-

klinikán mikológiai, a gyermek-

klinikán pH-mérő!), fotólaborató-

rium, állatistálló, könyvtár, tan-

terem, orvos-, nővérlakások, a 

szülészeten 4 szobás igazgatói 

lakás, konyha, mosoda stb. A női 

klinikán minden betegnek külön 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: a tíz leprás volt, akit 

Jézus meggyógyított, de a tízből 

csak egy jött vissza dicsőíteni Is-

tent  (Lukács 17,11) 

Új kérdésünk: Ki volt az ál-

lamalapító Szent István ki-

rály fiatal kori tanítója? 

1. Szent Gellért? 

2. Szent Márton? 

3. Szent Adalbert? 

4. Szent Imre? 

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 október 3-i 

számban közöljük. 

A szeptember 5-i játék nyerte-

se: Csábi Fanni volt. 

M.L. 

Létige 
19. v.: Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 

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

20. h.: Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-

18 

21. k.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 

9,9-13 

22. sz.: Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 

9,1-6 

23. cs.: Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-

9 

24. p.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 

10,28-33 

25. sz.: Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 

31,10-13; Lk 9,43b-45 

26. v.: Szám 11,25-29; Zs 

18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-

43.45.47-48 

Hirdetések 
 Ma, szeptember 19-én van a 

Ligeti kápolna kisbúcsúja. A 

szentmise 9-kor ott lesz a ká-

polnánál. Ugyanezen a szent-

misén lesz a gyermekek elsőál-

dozása és az iskolai évnyitó, a 

Veni Sancte is. 

 Szeptember 21-én, kedden 

szentségimádás lesz a reggeli 

mise végétől ½ 9-ig a templom-

ban. 

 Szeptember 24-én pénteken, és 

szeptember 25-én szombaton 

templomtakarítás lesz. kérjük 

a kedves hívek segítségét. 

 Október 3-án, vasárnap ter-

ményhálaadás lesz. Kérjük a 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Nagy Norbert Ferenc és Petre-

zselyem Anna a házasság szent-

ségében részesültek  szeptember 

11-én. 

Keresztelés: 

Noel - Kránitz Kristóf és Kolom-

pár Anita gyermeke a keresztség 

szentségében részesült szeptem-

ber 11-én. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Akinek keveset bocsá-

tanak meg, kevéssé sze-

ret.” (Lk 7,47) 

Az egyik, szeptember 19. és 

szeptember 26. közötti evangéli-

um rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„En eeéfjklt akloótz, aikk 

egiklmö a eesttt, de a eekllt 

emn ádjktu egilmnö.” 

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 október 3-i számban közöljük. 

A szeptember 5-i játék nyertese:   

Csábi Ferencné. volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
kedves hívek adományait. 

Ugyanezen a napon, az esti mi-

se keretében a bérmálás szent-

ségét kapják meg az arra felké-

szült fiataljaink. 

P.Gy. 

fejhallgatós rádiója volt. 

A Templom (Dóm) téri épület-

együttes megálmodója Klebels-

berg volt. A tér ihletője a velencei 

Szent Márk tér volt. Az árkádok 

alatt elhelyezkedő Nemzeti Pan-

teon a magyar tudomány, a mű-

vészi és szellemi élet kiválóságai-

nak, történelmünk hőseinek kí-

vántak emléket állítani. 

A Salzburgi Ünnepi Játékok 

adták Klebelsbergnek a szabadté-

ri játékok ötletét.  

Városfejlesztési programjában 

az egyetemi építkezések mellett 

hasonló fontosságú volt a népis-

kolák létrehozása. Két év alatt 

Szegeden és környékén 120 tan-

terem, 46 szertár, 37 tanítói la-

kás épült fel. Az építkezéseket, 

terveket személyesen ellenőrizte. 

Letelepíti Budapestről Szegedre 

a Szegedi Tanárképző Főiskolát. 

Ő építteti meg az újszegedi uszo-

dát, a SZUE-t, a rókusi sportcsar-

nokot, több mint 10 játszóteret 

alakít ki Szegeden.  

Klebelsberg életének legszebb 

napján, a Dóm tér avatásakor 

lesz Szeged díszpolgára. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


