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BRENNER JÁNOS
1931-1957

Brenner János
Szombathelyen
született 1931. december 27-én, a
háromgyermekes
család második
fiúgyermekeként.
Később mindhárom fiúból pap
lett. János a szombathelyi Püspöki
Elemi Iskolában
kezdete meg tanulmányait. 1941 őszén a
család Pécsre költözött, ahol a Gyakorló
Iskolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól a
Szombathelyi Premontrei Gimnázium
diákjaként tanult. Az iskolák államosítása után Zircre ment azzal a szándékkal,
hogy belép a szerzetesrendbe. Mint ciszter oblátus érettségizett. A szerzetesek
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szétszóratása után titokban novícius, és
egyszerű fogadalmat tett. Fogadalomtételekor az Anasztáz nevet kapta. Ezután egy évig a budapesti Hittudományi
Akadémia civil hallgatója lett.
Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként az ottani
szemináriumban folytatta teológiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat
1952-ben feloszlatták, a teológiát a Győri
Szemináriumban fejezte be.
1955. június 19-én megyéspüspöke
pappá szentelte, és az újmisés papot káplánként Rábakethelyre küldte. Plébánosa
Dr. Kozma Ferenc volt.
Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó
szemmel nézték azok, akik az 1956-os
forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták.
Máig sem tisztázott körülmények között
1957. december 15-én éjjel sürgős
betegellátás ürügyén kicsalták plébániai
lakásából. A templomban nyakába
akasztotta betegellátó tarsolyát, amely4

ben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével, aki kihívta a plébániáról, a
dombtetőn keresztül vezető gyalogúton
elindult Zsida község felé. A két falu
között megtámadták, és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással megölték.
János atyát a szombathelyi szalézi
templom kriptájában helyezték örök
nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata
olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden a
javukra válik!” (Róm 8,28)
A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig nem volt
szabad beszélni, képeit levetették a
Győri Szeminárium faláról.
A rendszerváltozás után tisztelete
vulkánként tört előa hívekből. A boldoggá avatási eljárás 1999-ben megkezdődött, az egyházmegyei szakasz 2008.
július 31-én lezárult. Az eljárás anyaga
Rómába a Szenttéavatási Kongregációba
került.
5

IMÁdSÁg BRENNER JÁNOS
BOLdOggÁ AvATÁSééRT

Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a
vértanúság nagy ajándékára, kérünk:
dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanú halála eszközölje ki számunkra
a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
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IMAkILENCEd BRENNER JÁNOS
BOLdOggÁ AvATÁSÁéRT

BEvEZETő IMÁdSÁg

Teremtő Istenünk, alázatos szívvel járulunk színed elé, hogy kilenc napon keresztül imádkozzunk szolgád, Brenner
János boldoggá avatásáért. Ő rövid papi
életében meghozta a neked tetsző áldozatot: töredelmes és alázatos szívvel
életét adta hivatásáért, melyet Szent Fiadtól, Jézus Krisztustól kapott. Amikor
mennie kellett, nem vonakodott, hanem
elindult a legnagyobb veszély közepette
is, hogy a rábízott feladatot ellássa, s a
lelkek üdvéért harcba szálljon a gonoszszal.
Segíts felismernünk, Istenünk, hogy
vidám, de ugyanakkor minden áldozatra
kész élete példakép számunkra, hiszen
mi is valamennyien meghívást kaptunk
az életszentségre.
7

Felajánljuk ezt a kilencedet papjainkért,
hogy szentek legyenek. Felajánljuk papi
hivatásokért, valamint Egyházunk minden tagjának hűségéért. Felajánljuk szolgád, Brenner János boldoggá avatásáért.
Eléd visszük egyéni kéréseinket is, melyeket jól ismersz, de a melyeket sokszor
kimondani sincs erőnk.
Égi Édesanyánk, segíts minket, hogy
kérésünk meghallgatásra találjon a Mindenhatónál, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
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1. NAp
TöREkvéS AZ éLETSZENTSégRE

Részlet a Lelki naplóból

„Egyszer régebben gondolkodtam,
hogy hogyan juthatunk el legkönnyebben az életszentségre? Ekkor láttam egy
fölfelé állandóan csúcsosodó hegyet,
melynek oldala mindig meredekebb lett
és a teteje csaknem az égbe ért. Ezen a
hegyen mély árkok húzódtak 1/3-ad részéig felfelé és ocsmány iszappal voltak
tele, mint a hegy lába körül elhelyezkedő
térség. És láttam hogyan közelednek e
hegyen egyre jobban áttüzesedve felfelé
a lelkek. Egyesek csak az árkokból másztak ki, ezek azok, akik hibáikat elhagyják
ugyan, de az erény útjára nem lépnek. Ez
még nem érték. A többiek Isten leérő
kegyelem-szálaiból igyekeztek minél
többet magukhoz láncolni, melynek segítségével annál magasabbra emelkedtek. A ritka nagy szentek, kiknek a
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csúcspontig nem sikerült ugyan elérniük, mert ott Krisztus áll, de Őt
megközelíthették életük fonalának elszakadásával, mely egyedül tartotta őket a
földön, beugrottak a Mennyországba.
Mindent pótol, s mindennél többet ér a
kegyelem!”
Elmélkedés

„Szeretet az Isten, és aki megmarad a
szeretetben, Istenben marad, és Isten
őbenne” (1Jn 4,16). Isten pedig a szeretetét szívünkbe árasztotta a nekünk
adott Szentlélek által (vö. Róm 5,5); így
tehát az első és legfontosabb ajándék a
szeretet, mellyel Istent mindenekfölött, a
felebarátot pedig Őmiatta szeretjük.
Annak érdekében, hogy a szeretet a
lélekben jó magként felnövekedjen és
teremjen, minden hívőnek szívesen kell
hallgatnia Isten igéjét, és a kegyelem
segítségével meg kell tennie Isten aka10

ratát; a szentségekben, főleg az Eucharisztiában és a szent cselekményekben
gyakran részt kell vennie, imádkoznia
kell, és állandóan gyakorolnia kell az önmegtagadást, a hathatós felebaráti szeretetet és az erényeket. A szeretet
ugyanis, mint a tökéletesség köteléke és
a törvény tökéletes teljesítése (vö. Kol
3,14; Róm 13,10) uralja, eltölti lélekkel, és
célba viszi a megszentelődés minden
eszközét. Ezért az Isten és a felebarát
iránti szeretet pecsételi meg Krisztus
minden igazi tanítványát.
Így tehát minden Krisztus-hívő meghívást kap az életszentségre és saját állapotának tökéletességére, s ezeket köteles
is elérni. Valamennyien ügyeljenek tehát
arra, hogy jól irányítsák törekvésüket,
nehogy a világ dolgainak használata és a
gazdagsághoz való ragaszkodás – mely
ellenkezik az evangéliumi szegénység
szellemével – megakadályozza őket a
tökéletes szeretet elérésében, miként az
Apostol figyelmeztet: akik használják e
11

világot, ne tapadjanak hozzá, mert ez a
világ elmúlik (vö. 1Kor 7,31).
(II. Vatikáni Zsinat: Lumen gentium, 42.)

Fohászok

Az Úr Isten a mi üdvösségünk, az örök
szikla, erős fal és védőbástya. Intézzük
hozzá kéréseinket az Egyház és a világ
szükségleteiért!
1. Az egész földkerekségen elterjedt
Anyaszentegyházért, a pápáért, a püspökökért, az áldozópapokért, a diakónusokért, a szolgálatokat végzőkért és az
egész szent népért: fogadják el Jézus hívását, és szavára vessék ki az üdvösség
hálóját az élet tengerén!
2. A nemzetek felelőseiért: hogy ne erőszakosan vagy érdekből cselekedjenek,
ne legyenek személyválogatók, hanem
legyenek annak tudatában, hogy minden
hatalom Istentől származik!
3. Azokért, akik szenvednek, akik elve12

szetten harcolnak az életben: Krisztus, a
legfőbb Pásztor üdítse föl, vigasztalja
őket, és adja meg nekik a dicsőség koronáját!
4. Azokért, akik nem hisznek Istenben:
hogy nyitott szívvel fogadják az örömhírt, mely képes megváltoztatni az ember életét, és ne zárják el szívüket a
Teremtő szeretete elől!
5. Szeretteinkért és saját magunkért: a
minden kegyelem Istene, aki meghívott
minket Krisztusban, erősítse meg elhatározásainkat, és tegyen minket erőssé és
kitartóvá a hitben!
Istenünk, Urunk Jézus Krisztus Atyja,
tekints reánk, haszontalan szolgáidra, és
fogadd kegyesen családod imádságait.
Vezess minket országod dicsőségébe, te,
aki néped sziklája és pásztora vagy.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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2. NAp
kRISZTuS kövETéSE

Részlet a Lelki naplóból

„Meghívott minket, hogy életünket
olyanná alakítsuk, mint amilyen volt az
övé. De hiszen az Ő élete szent fölséges
isteni élet volt, hol vagyunk mi Tőle.
Uram, csodálatosak a Te útjaid. Merészen, de szépen mondották az őskeresztények: Azért lett az Isten ember, hogy
az ember istenné legyen. Csodálatos
valami ez, ha elgondoljuk: Istenné kell
lennünk, és hol vagyunk mi még csak a
legkisebb szenttől is!
Isten mindenkinek ad kegyelmet, de
sajnos nem mindenki használja fel lelke
javára. Az jut feljebb az életszentség magaslatain, aki minél több kegyelem-szállal kapcsolja magát a túlvilághoz. Add
erődet, hogy mindenhol megismerhessem útjaidat és terveidet, és akaratod
szerint cselekedhessek.”
14

Elmélkedés

„A harmadik óra körül a gazda megint
kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piacon. Fölszólította
őket: menjetek ti is a szőlőmbe!” (Mt
20,3-4a)
Az Úr Jézus hívása – „menjetek ti is a
szőlőmbe” – azóta szüntelenül hangzik
a történelem folyamán, és minden evilágra született emberhez szól.
Menjetek ti is: ez a hívás nemcsak a
pásztorokhoz, a papokhoz, a szerzetesekhez és a szerzetesnőkhöz, hanem
mindenkihez szól: a világi hívőket is
egyenként hívja az Úr, akitől az Egyházba és a világba kapnak küldetést. Nagy
Szent Gergely bölcsen emlékeztet erre,
amikor a szőlőskert munkásairól szólva
így magyarázza a példabeszédet a keresztény népnek: „Kedves testvérek,
vizsgáljátok meg életmódotokat, és lássátok, vajon Isten munkásai vagytok-e?
Mindenki gondolja át, mit tesz, és gon15

dolkozzék el, vajon az Úr szőlőskertjében dolgozik-e?”
A II. Vatikáni Zsinat bőséges elméleti,
lelkiségi és lelkipásztori tanításában igen
értékes megállapítások találhatók a világi hívők természetéről, méltóságáról,
lelkiségéről, küldetéséről, felelősségéről.
És a zsinati atyák Krisztus szavát ismételve minden világi hívőt, férfit és nőt,
meghívtak, hogy az Ő szőlejében dolgozzon: „A Szentséges Zsinat tehát kérve
kéri az Úrban az összes világi hívőt,
hogy Krisztus szavára – mely ebben az
órában még sürgetőbb – és a Szentlélek
ösztönzésére szívesen, nagylelkűen és
készséges szívvel válaszoljon. Különösen
a fiatalok hallgassák e fölhívást úgy,
hogy nekik szól, s örömmel és nagylelkűen fogadják. A Szent Zsinat által
maga az Úr hívja az összes világiakat,
hogy bensőségesebben kapcsolódjanak
hozzá, és magukévá téve az Ő ügyeit
fogjanak össze üdvözítő küldetésében.
Krisztus most a világi híveket küldi min16

dazokba a városokba és falvakba, ahová
maga is jönni készül”.
(II. János Pál pápa: Christifideles laici, 2.)

Fohászok

Kérjük mennyei Atyánkat, hogy hallgassa meg kéréseinket, és tegyen bennünket szent Fia hűséges követőivé.
1. Tedd, Urunk láthatóvá Egyházadat
minden ember előtt, miként a hegyre
épült várost.
2. Szüntesd meg a világ népei között a
hátrányos megkülönböztetést és a széthúzást az evangélium örömhíre által.
3. Tölts el bennünket a hit örömével,
hogy azt mi is megoszthassuk embertársainkkal.
4. Áldd meg hazánkat és vezetőit, hogy
a te szándékod szerint munkálják mindannyiunk jólétét.
Urunk, engedd, hogy minden ember
megtapasztalja irgalmadat, és eljusson
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igazságod fényére. Segíts megteremtenünk a békét, hogy valamennyien
eljuthassunk az örök életre. Krisztus, a
mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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3. NAp
HIvATÁSuNk FELISMERéSE

Részlet a Lelki naplóból

„Uram tudom, hogy göröngyös az út,
amelyre hívsz, és én kész vagyok.
„Hallja a Te hangod a Te szolgád.” Követlek Téged ezen az úton, csak arra kérlek, hogy jóságosan add meg nekem
hozzá a szükséges kegyelmeket, mert én
gyenge vagyok, és egyedül nem vagyok
képes járni ezen az úton. Add meg nekem azokat a jegyeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy tanítványod lehessek.”
Elmélkedés

Isten, mindnyájunk gondviselő Atyja
azt akarta, hogy az emberek egyetlen
családot alkossanak, és testvérnek tekintsék egymást. Hiszen mindannyian Isten
képére vannak teremtve, aki „betelepí-
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tette az egy őstől származó emberiséggel
az egész földet” (ApCsel 17,26), s mindnyájan egy és ugyanazon célra vannak
hivatva, aki nem más, mint maga az
Isten.
Ezért Isten és a felebarát szeretete az
első és legfőbb parancs. Isten szeretete
tehát nem választható el a felebarát szeretetétől: „...ami egyéb parancs még van,
mind ebben az egyben tetőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat...
A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet” (Róm 13,9-10; vö. 1Jn 4,20). Ez
pedig az egymástól napról napra jobban
függő emberek, és az egyre egységesebbé váló világ számára igen jelentősnek
bizonyul.
Sőt, amikor az Úr Jézus az emberi
észnek föl nem fogható távlatokat nyitva
azért imádkozik az Atyához, hogy „legyenek mindnyájan egyek..., amint mi
egyek vagyunk” (Jn 17,21-22), bizonyos
hasonlóságot sejtet az isteni személyek
egysége és Isten gyermekeinek igazság20

ban és szeretetben élt egysége között. E
hasonlóság rávilágít arra, hogy az ember
– aki az egyetlen teremtmény a földön,
akit Isten önmagáért akart – teljesen csak
akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza magát.
(II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes, 24)

Fohászok

Kérjük bizalommal a Jótanács Lelkét,
hogy minden élethelyzetben segítsen felismernünk azt, amire a Jóisten hív bennünket.
1. Szentlélek Úristen, véghetetlen szeretetedre kérünk, szállj le ránk megvilágosító és vigasztaló kegyelmeddel.
2. Világosítsd meg értelmünket, és
szenteld templomoddá neked ajánlott
szívünket.
3. Jöjj el, és hozd el nekünk Isten áldását és Jézus békéjét.
4. Vigasztalj meg minket és minden kesergő embert szomorúságunkban.
21

5. Bátorítsd és erősítsd a gyengéket, oktasd és gyámolítsd az ingadozókat, rázd
fel a bűnösöket, és indítsd a bűnösöket
igaz bűnbánatra.
Szentlélek Isten, olts belénk őszinte
gyermeki szeretetet és bizalmat, hogy
mindnyájan hálás szívvel áldjunk és
imádjunk téged az Atyával és a Fiúval
együtt mindörökkön örökké. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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4. NAp
A pApSÁg SZENTSégE

Részlet a Lelki naplóból

„A mi életünk természetfeletti élet. Sámuel példája, aki pap akart lenni: frissesség, türelem, engedelmesség. Szólj
Uram, hallja a Te szolgád!”
Elmélkedés

A papnak alapvető kapcsolata van
Jézus Krisztussal, a Fővel és Pásztorral:
sajátosan és fokozottan részesedik Krisztus „fölszenteltségében-fölkentségében”
és „küldetésében”. De ebben a kapcsolatban benne foglaltatik az Egyházzal való
kapcsolat is, s e kettő nem egyszerűen
összetartozik, hanem bensőségesen
egyek, és átszövik egymást. Az Egyházhoz tartozás bele van írva a pap Krisztushoz tartozásába, mert az Egyház

23

Krisztus „szentségi megjelenítése”, mely
megalapozza és fönntartja a pap Egyházhoz tartozását.
A pap kapcsolata Jézus Krisztushoz és
benne az Ő Egyházához létében, amit a
szentségi fölszentelés-fölkenés erejéből
kapott, és cselekvésében, azaz a küldetésben és a szolgálatban áll. Nevezetesen
„a szolgáló pap az Egyház misztériumában – közösségében – küldetésében
jelenlévő Krisztus szogája. Mivel Krisztus fölkenésében és küldetésében részesedik, képes megörökíteni az Egyházban
az Ő imádságait, szavait, áldozatát, üdvözítő tevékenységét. Az Egyház misztériumának szolgája, mert szentségi és
egyházi jelekkel meg tudja jeleníteni a
föltámadt Krisztust. Az Egyház közösségének szolgája is, mert az egész papsággal együtt kötődik a püspökhöz, az
egyházi közösség építője a különböző hivatások, karizmák és szolgálatok harmonikus egészében. Végül az Egyház
küldetésének szolgája, ki tevékenységé24

vel az egész közösséget az Evangélium
hirdetőjévé és tanújává teszi.”
(II. János Pál pápa: Pastores dabo vobis, 16.)

Fohászok

Együtt könyörögjünk örök Főpapunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a hivatás
ajándékozója a mi életünkben. Ő, aki valóságosan jelen van közöttünk, örömmel
fogadja a nagylelkű kéréseket.
1. Vezesd, Urunk, a szülőket, hogy
tanítsák meg okosan gyermekeiket,
hogyan figyeljenek azokra a jelekre,
amelyek által minden emberrel megismerteted a maga hivatását.
2. Add, Urunk, hogy akiket meghívsz
szolgálatodra, figyeljenek szavadra és fogadják be kegyelmedet!
3. Avasd be, Istenünk, szereteted
titkába azokat, akikre szolgálatot bízol
egyházadban, hogy Jézus igazi képmásai
és jó munkatársai legyenek.
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4. Add, hogy papjaink, amíg másoknak
hirdetik az igét, maguk is megszentelődjenek az evangélium igazsága által.
5. Támassz egyházadban sok hívőt,
akik áldozataikat jó papokért ajánlják fel.
6. Add, hogy Brenner János példáját
minél többen kövessék, és hivatásukat
tőled nyert ajándéknak tekintsék.
7. Hívj egyházmegyénk közül fiatalokat, akik példamutató módon fogadják
el és élik meg papi hivatást.
Urunk Jézus Krisztus! Ébressz bennünk fogékonyságot azok által a kegyelmi adományok által, amelyeket a menynyei Atya rajtad keresztül ajándékoz
nekünk. Add, hogy akiket arra hívsz,
hogy papként vagy szerzetesként szolgáljanak téged, hívásodat nagylelkűen
meghallva lépjenek nyomodba! Aki élsz
és uralkodol, mindörökkön örökké.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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5. NAp
A SZOLgÁLAT LéNyEgE

Részlet a Lelki naplóból

„Törd le, Uram, kevélységem szarvát
és hiúságom undok építményét. Engedd,
hogy téged követhesselek.
A megszokottság gátjait csak az
egyéniség tudja áttörni. Aki lelki életét
érzelmekre alapozza, az homokra épít. A
lelki élet építményének szilárd sziklaalapja a jócselekedetek, melyeket a
kezetek inspirálja.”
Elmélkedés

Jóllehet minden apostoli tevékenységnek a szeretetből kell fakadnia és erőt
merítenie, bizonyos cselekedetek már
természetük szerint is alkalmasak arra,
hogy a szeretet beszédes tanúi legyenek;
maga az Úr Krisztus is úgy akarta, hogy
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messiási küldetésének ezek legyenek a
jelei (vö. Mt 11,4-5).
A szeretet kifogástalan gyakorlásának
a következő föltételei vannak: a felebarátban Isten képmását és az Úr Krisztust kell látni, akinek igazában szól, amit
a rászorulóknak adunk; igen nagy emberiességgel kell tiszteletben tartanunk a
megsegített személy szabadságát és
méltóságát; a segítő szándék tisztaságát
ne mocskolja be semmiféle haszonlesés
vagy uralomvágy; először az igazságosság követelményeit kell teljesíteni, nehogy szeretetadományként adjuk azt,
amivel az igazságosság alapján tartozunk; a bajoknak nemcsak a tüneteit,
hanem okait is meg kell szüntetni; úgy
kell segíteni, hogy az elfogadók fokozatosan meg tudjanak szabadulni a külső
függéstől, és a maguk lábára tudjanak
állni.
(II. Vatikáni Zsinat: Apostolicam actuositatem, 8)
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Fohászok

Könyörgésünket bizalommal terjesztjük a Boldogságos Szűzzel együtt Isten
elé. Kérjük őt lelkipásztorainkért: püspökünkért és papjainkért, valamint új papi
hivatásokért!
1. Add, Urunk, hogy a papok – mint
János apostol társai a szolgálatban – méltán tekintsék a Szent Szüzet édesanyjuknak.
2. Add, Urunk, hogy a papok – Krisztus személyes szeretetétől áthatva, gyengeségük tudatában – egészen rábízzák
magukat a Szent Szűz édesanyai szeretetére.
3. Add, Urunk, hogy papjaid gondjaikban és nehézségeikben nagy bizalommal
forduljanak Szűz Máriához.
4. Add, Istenünk, hogy papjaid Szent
Fiad igazságait a Szűzanya segítségével
megértsék és hirdessék.
5. Add, Urunk, hogy a megszentelő és
pásztori küldetésükben mindig megta29

pasztalják az Egyház Anyjának támogatását.
Istenünk, mi hisszük, hogy az Egyház
is anya, mert új életre szüli az embereket,
a felszentelt pásztorok vezetése alatt.
Ezért tekintünk különösképpen Krisztus
Anyjára, amikor papokért és új papi hivatásokért könyörgünk. A szent Szűz
közbenjárására hallgasd meg kéréseinket, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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6. NAp
A CSALÁd éRTékE

Részlet a Lelki naplóból

„Krisztust eddig a határig (melynél
többet nem igen tudok elképzelni) nemcsak az Atya akaratának a teljesítése utáni vágy, az önátadás ösztönözte, hanem
legnagyobb mértékben az a végtelen szeretet, mely állandóan ott lobogott szívében a szegény, megtébolyodott és
elfáradt emberiség iránt. A plenitudo de
gratia (kegyelem teljessége), az isteni
életben való részesedés, az Isten-mivoltunk világos tudata és közvetlen átélése
tette Jézus Krisztust képessé e borzalmak
elviselésére.”
Elmélkedés

A családnak vissza kell térnie Isten
teremtő tettének „eredetéhez”, ha fel
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akarja ismerni, és meg akarja valósítani
nem csupán létének, hanem történeti
cselekvésének belső valóságát is. Mivel
Isten terve szerint a család az „élet és a
szeretet bensőséges közössége”, ezért feladata, hogy egyre inkább azzá váljon,
ami, tudniillik az élet és a szeretet közösségévé, egy olyan törekvésben, amely,
mint minden teremtett és megváltott
valóság, Isten Országában fog beteljesedni. Ezen felül egy olyan látásmód szerint, amely a dolgok gyökerét tekinti, azt
kell mondani, hogy a család lényegét s
feladatát végső soron a szeretet határozza meg. Emiatt a családnak az a küldetése, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje
a szeretetet, amely eleven visszhangja és
tükröződése annak a szeretetnek, melylyel Isten az emberi nemet, valamint az
Úr Krisztus az ő menyasszonyát, az Egyházat szereti.
(II. János Pál pápa: Familiaris consortio, 17.)
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Fohászok

Istenünk, Brenner János életében megcsodáltuk a keresztény család értékét.
Most hozzád fordulunk kéréseinkkel
családjainkért.
1. Istenünk, áldd meg a házastársakat,
hogy szeretetük híven tükrözze Fiadnak,
Jézusnak, az Egyház iránti végtelen szeretetét.
2. Istenünk, alakítsd családjainkat az
imádság hiteles iskoláivá, ahol a gyermekek Fiadhoz hasonlóan növekedhetek bölcsességben és kedvességben
Előtted és az emberek előtt.
3. Erősítsd meg hűségben a házastársakat, hogy kitartsanak egymás mellett
jóban-rosszban egyaránt.
4. Adj gondviselésedbe vetett erős bizalmat a házastársaknak, hogy bátran és
örömmel, a te ajándékodként fogadják el
a megfogant életet.
5. Add, hogy a társadalom és a politika
vezetői minden intézkedésükkel védjék
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és támogassák a családokat és a felnövekvő fiatal nemzedéket.
6. Urunk, segítsd és karold fel a felbomlott vagy felbomlással fenyegetett családokat.
7. Atyánk, elhunyt családtagjainknak
add meg szeretetük és velünk való
jóságuknak jutalmául az örök boldogságot.
Istenünk, a te szereteted minden szeretet forrása és példaképe. Áraszd bőséggel szeretetedet otthonainkba, hogy
családjaink az életszentség bölcsői lehessenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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7. NAp
A FIATALOk SZERETETE

Részlet a Lelki naplóból

„Tudom, hogy szólsz Uram, tudom,
hogy ki szól, most azt szeretném tudni,
mit szólsz. Eritis mihi testes! (Tanúim
lesztek!) Nemcsak hirdetni kell az evangéliumi életeszményt, hanem el is kell fogadtatni az életpélda által. Jézus is
tanúnak tartja magát. Egész élete tanúságtétel: az igazságról, a jóságról, a
szeretetről. Jézusnak minden időben
confessorokra (hitvallókra) van szüksége, a másik a martyr (vértanú), akire
szüksége van.”
Elmélkedés

Kedves gyermekek és fiatalok, elsősorban hozzátok fordulok azzal a meghívással, amelyre Krisztus hív benneteket,
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hogy „evezzetek a mélyre” (Lk 5,4). Ti
vagytok azok, akik a jövő számára fontos
döntéseket hoztok majd. Szívemben
őrzöm mindazokat a találkozásokat az
elmúlt években, amelyeket veletek, fiatalokkal élhettem át, akik mára már felnőttetek, és talán már szülők lettetek vagy
papok, szerzetesek, vagy hitoktatást vállaltok. Láthattam, hogy mennyire örülnek, úgy ahogyan csak a fiatalok képesek
rá, de láttam azt az elgondolkodást is az
arcukon, ami azért van, mert bennük él
a vágy, hogy „értelmet” adjanak az
életüknek. Egyre jobban megértettem,
hogy a fiatal generáció szívében menynyire erős a vonzalom az igazi lelki
értékek iránt, és mennyire őszinte a törekvésük az életszentség felé. A fiataloknak Krisztusra van szüksége, de azt is
tudják, hogy Krisztus is személyesen
számít rájuk.
Kedves Fiatalok! Bízzatok Krisztusban,
hallgassátok az Ő tanításait, az Ő arcára
szegezzétek a tekinteteteket, legyetek áll36

hatatosak Igéjének hallgatásában. Hagyjátok, hogy Ő mutasson nektek irányt, és
Ő legyen az, Aki szívetek vágyaiban
vezet benneteket.
(II. János Pál pápa: Üzenet a 2005 évi
Hivatások világnapjára, 4.)

Fohászok

Isten Szolgája, Brenner János boldoggá
avatásáért imádkozva könyörögjünk fiataljainkért, hogy mindig Jézus barátai
legyenek, és egész életük Isten dicséretét
szolgálja.
1. Add, Urunk, hogy fiataljaink mindig
hűségesek legyenek tanításodhoz, és a
szentmisében ünnepelt titkok egyre közelebb vigyenek mindenkit hozzád!
2. Add, Urunk, hogy a templomon kívüli viselkedésük, amely rólad tanúskodik, mindenben példás legyen!
3. Add, Urunk, hogy a fiataljaink között sokan legyenek, akik meghallják a
papságra hívó szavadat!
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4. Add, Urunk, hogy fiataljaink tanúságtétele által mások is készségesen csatlakozzanak hozzád!
5. Add, Urunk, hogy jó példával mi
magunk is erősítsük fiataljaink irántad
való elköteleződését!
Mindenható Isten! Szolgád, Brenner
János áldozópap kedves lelkipásztori
kötelességének tekintette a fiatalok és a
ministránsok nevelését. Add, hogy példája nyomán jellemes, tiszta életű és
imádságos lelkületű emberek legyenek.
Teljék kedved az ő szolgálatukban. Segíts, hogy majd a mennyei oltárodnál az
örök liturgiában is részt vehessenek.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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8. NAp
AZ EuCHARISZTIA TISZTELETE

Részlet a Lelki naplóból

„Minél mélyebben átéled Krisztus
lényegi valóságát az Oltáriszentségben,
annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem
megy az ima és az elmélkedés, éld át a
Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott
van jelen, mint te.
Nem elég a tökéletességet aprólékos
gonddal teljesíteni, hanem tartalommal
is meg kell tölteni, s ez a tartalom Jézus
mélységes, benső, életigényként felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, quia omnia vincit amor (mivel a szeretet mindent
legyőz)!”
Elmélkedés

Az Egyház az Eucharisztiából él. Ez az
igazság nemcsak a hit mindennapos ta-
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pasztalata, hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának lényegét. Az Egyház örömmel tapasztalja az
ígéret sokféle és állandó megvalósulását:
„Íme, én veletek vagyok minden nap a
világ végezetéig” (Mt 28,2); de az Eucharisztiában – azáltal, hogy a kenyér és
a bor az Úr testévé és vérévé változik –
páratlan intenzitással örvendhet e jelenlétnek. Pünkösdtől kezdve, amikor az
Egyház, az Újszövetség népe elindult zarándokútján a mennyei haza felé, az Isteni Szentség folyamatosan elrendezi, és
bizakodó reménnyel tölti el napjait.
(II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia, 1.)

Fohászok

Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki Jézus szeretetével legyőzte a világ sötétségét.
1. Add, Urunk, szentatyánknak, Benedek pápának és püspökeinknek a böl40

csesség Lelkét, hogy mindig az élet és a
világosság útján vezessék a Te népedet!
2. Adj nekünk, Urunk, papokat, akik
Brenner János atya példájára örömmel
ünneplik az Eucharisztia titkát, és annak
erejével táplálják és erősítik hívő népedet.
3. Add meg nekünk, Urunk, azt a kegyelmet, hogy Krisztus szent testét az
Eucharisztiában minél gyakrabban, felkészülten és áhítattal vehessük magunkhoz!
4. Áldd meg, Urunk, egyházközségeinket, hogy a szentmisében megújulva élő
szeretetközösséget alkossanak, amely
reményt és fényt sugároz minden embernek.
5. Áldd meg, Urunk, különösen is
azokat a gyermekeket, akik idén voltak
elsőáldozók, és azokat a betegeket, akik
már csak otthonaikban vehetik magukhoz szent testedet.
6. Add meg mindnyájunknak, Urunk,
az erősség Lelkét, hogy szembe tudjunk
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nézni a társadalom igazságtalanságaival,
és merjük mindig a Te utadat, a szeretet
útját választani.
Urunk, Istenünk! Brenner János atya
Fiadnak, Jézusnak testét, az Oltáriszentséget védelmezve szenvedett vértanúhalált. Őrizd és erősítsd mindannyiunkban
az Eucharisztia hitét, adj erőt a cselekvő
szeretetre és a hitvalló életre! Krisztus, a
mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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9. NAp
A véRTANúSÁg AJÁNdékA

Részlet a Lelki naplóból

„Felajánlom Neked a lelki megpróbáltatások keserű borzalmait. Ha Te így
akarod, legyen meg szent akaratod. Életbástyám kőfalán e mondat áll: Minden
körülmények között legyen meg szent
akaratod. Vedd el akaratom, szívem,
mindenem, és add, hogy én egészen
Krisztusban alakuljak át, hiszen ez a hivatásom. Égni, lángolni szeretetedben a
bűnösökért.
Két kézre fogom, és mohón úgy iszom
a szenvedések Krisztus nyújtotta ürömpoharát. Hiszen az én életem a Tied
tükörképének kell lennie. És amikor Te
egész életedben szenvedtél lehetek-e én
állandóan boldog, kísértés nélkül a Te
atyai öledben? Ó igen, érzem, ez megnyugtat. Ó, légy velem a kísértések sötét
éjszakáján és gyötrelmek keserveiben!
Légy velem! Jézus szentséges Szíve!”
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Elmélkedés

A szenvedés Evangéliuma számos helyen szól a Krisztusért, a Krisztus miatt
viselt szenvedésről, vagy magának Jézusnak vagy apostolainak szavaival. A
Mester nem rejti el tanítványai és követői
elől az effajta szenvedések lehetőségét;
sőt teljes őszinteséggel nyilatkoztatja ki
azt. Egyúttal rámutat ama természetfeletti erőkre is, amelyek a nevéért viselt
üldöztetések és gyötrelmek közepette
kísérni fogják őket. Ezek a szenvedések
sajátos módon együtt fogják bizonyítani
Krisztushoz való hasonlóságukat és vele
való egységüket: „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy
engem előbb gyűlölt, mint titeket...; mert
nem vagytok a világból valók, hanem
kiválasztottalak benneteket a világból,
gyűlöl benneteket a világ... Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. S ezt
mind az én nevemért teszik veletek, mert
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nem ismerik azt, aki küldött engem.” (Jn
15,18k) „Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem.
A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Jn
16,33)
(II. János Pál pápa: Salvifici doloris, 25.)

Fohászok

Ahogy Brenner János atya kész volt
vértanúságának napján is Isten hívó szavára igent mondani, úgy most mi is
imádkozzunk az éber szívért és hitvalló
életért!
1. Áldd meg, Urunk, a neked szolgáló
papságot, hogy mindig odaadó szívvel
és lelkesen kövessen Téged!
2. Ébressz Brenner János lelkületével
szolgáló papi hivatásokat a Te dicsőségedre és néped üdvösségére!
3. Segíts, hogy magunkról megfeledkezve a Te ügyedért és akaratod teljesítve cselekedjünk!
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4. Formálj egyre több olyan hívő közösséget, ahol a pap munkatársaiként Istenért és az ő népéért egyre többen
önzetlenül tevékenykedjenek!
5. Áldd meg magyar nemzetünk
családjait, hogy a bennük születő papi
hivatást megbecsüljék, segítsék, támogassák és meghálálják!
Istenünk, Brenner János atya vértanúsága arra bátorít minket, hogy a hétköznapok, vértelen vértanúságát vállalva
tudjunk meghalni magunknak, és akarjunk Istennek és népének élni. Segíts e
szándékunk megvalósításában, Krisztus,
a mi Urunk által. Ámen.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért
(6. oldal)
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
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kILENCEd ZÁRó IMÁdSÁg

Teremtő Istenünk, a kilencnapi ájtatosság végén hálatelt szívvel köszönjük
meg mindazt, amivel minket imádságaink során elhalmoztál. Köszönjük, hogy
oltalmazod életünket, s hogy mindig új
nappal ajándékozol meg minket.
Köszönjük szeretetednek és gondoskodásodnak számtalan jelét, hogy gyengeségünk ellenére is mellettünk állsz.
Köszönjük a példaképeket, akiket elénk
állítottál, hogy szent életük nyomán mi
is a veled való életre törekedjünk.
Kiváltképpen is köszönjük neked Brenner Jánost, e hűséges szolgát, aki élete
árán is téged és a tieidet akarta szolgálni.
Add, hogy példáját mindenütt megismerjék és kövessék, s Egyházad soha ne
szűkölködjék elkötelezett és hiteles
tanúkban. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
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gONdOLATOk

A SZENTBESZédEkBőL
éS A LELkI NApLóBóL

A megtestesülés

A világban még ma is dideregnek a
lelkek. Ezt nem enyhíti az ajándékozás és
ajándékozás láza sem. A világ nem tud
élni.
A történelem egyik legkritikusabb idejét éli. A válságok általános jelenségekké
váltak. Minden válságba jutott, az egyén,
a közösség, az ipar, a mezőgazdaság. De
a legnagyobb krízis a lelkek gyökértelensége. Az emberiség elvesztette otthonát.
Ezer úton-módon próbálkoznak otthont
építeni maguk köré az emberek. Minden,
pusztán emberi erőlködés azonban hiábavaló, és mégsem kell Krisztus.
S Krisztus hívő közössége imádva borul le e napon egy kicsike jászol előtt.
Mindenkit ide akar hozni, hogy az an48

gyal által hirdetett béke lakozzék a szívekben. Mintha nem is törődne a kisded
nyáj a pusztuló emberiség kínjaival. A
világ szemében valóban őrültség e problémák között egy csecsemő előtt térdelve tölteni az időt. Infantilizmus,
férfiatlan, gyáva menekülés a nehézségek elől.
Az Egyház tanít. Megmutatja azt a
nagy szeretetet, mely közénk hozta Isten
egyszülött Fiát. Megértjük, hogy az ember és ember közötti problémák megoldása csak az Istenfiának szeretete lehet.
Ez az igazi szeretet, mely önzetlen, nem
a maga javát keresi, lelkeket nyit meg és
kapcsol szorosan össze. Az önzés
terméketlenségéből, hidegéből kisegít,
feloldja, felmelegíti a magányos egyedüllétet együttlétté. Közösségbe kapcsol,
ugyanakkor egyénné tesz. Így értjük
meg, hogy Jézus megtestesülésének ez a
teljes értelme, ha testet ölt bennünk. Vagyis, ha az a szeretet, mely őt földre hozta, kigyullad a mi alázatos szívünkben is.
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Az Istenfia azért jött, hogy emberek
legyünk. S íme csak úgy tudunk emberré
lenni, ha megistenülünk. Ha egyre jobban az ő vonásai rajzolódnak ki egyéniségünkben: hozzánk hajló irgalmas,
önmagát felemésztő szeretete, szegénysége, alázata.
Istenről és az örök üdvösségről

Az ember, ha tiszta ésszel számításba
veszi a körülményeket, lehetetlen, hogy
ne álljon az Isten oldalára. Mert az Isten
nagy ütőkártyája az örök boldogság,
azaz önmaga. Az ördög pedig kénytelen
elrejteni ocsmány önmagát, adni viszont
csak földi javakat adhat. Mert aztán minden ember, aki magát értelmesnek nevezi, megítélheti, melyik az értékesebb,
melyiket választja. Tiszta fejjel a nagyobbat választja.
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A nagyböjti időszakról

A nagyböjtben újra meg kell javulni.
Vissza kell térni a szeretet csodálatosan
lángoló magaslataira. Én az én erőmmel
ezt nem vagyok képes megtenni. Ó, jóságos Jézusom, add a Te örökké lángoló
szeretetedet és szent erődet. Tedd szívemet izzó szívedbe, hogy elégjen, és csak
a Te izzó szíved maradjon bennem, hogy
akaratom és mindenem egészen a tiéd
legyen.
Nincsen nagy tehetségem, nincs bennem a szentek csodálatos lelkisége,
Uram, mire leszek tehát való az életben?
Ó, ez a borzasztó kísértésem. Sokszor
úgy érzem, hogy el kell bújnom valahová, mint alázatos, egyszerű, dolgozó
testvér! Ó, Jézusom, gyújts fényt!
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Jézus szenvedéséről

„Az Urat, mint a juhot vitték a feláldozásra, és nem nyitotta meg száját”.
Igen, most áll elénk teljes megrendítő
valóságában az Isten Báránya, kinek hivatása volt, hogy elvegye a világ bűneit.
Ez az oka, ez a szeretet, mely ezért hozta
közénk, hogy szelíd türelmével, ártatlanságának áldozati engesztelésével a
haragvó Atya igazságos bosszúját elvegye rólunk. Más úton ezt az emberfeletti,
hallatlan türelmet nem tudom megérteni, csakis a hit szemével, talán, mert
emberfeletti s véges kis értelmem ily magasságokba felemelkedni nem képes.
Egy a fontos: Az átállás a szeretetre.
Repülni, repülni fel... felfelé (…) szenvedésben, szeretetben, könnyű szellők
szárnyán repülni az örök Atyánk felé,
aki, ha sokat törekszünk jóságosan hónunk alá nyúl és emel, emel, feljebb és
feljebb, mind magasabbra, ahonnan a
lélek már alig látja a testet. Ó, kérlek,
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emelj! Testem járjon bár itt a földön, de
lelkem messze, messze száll, és az
örökkévalóság pontjait kémleli sóvár
szemekkel, mint amikor a fogoly haza
vágyik.
Uram, bocsásd meg, hogy szent szenvedésed hetén ilyen gondolatok foglalkoztatnak, de úgy tudok örülni, amikor
látom, hogy utad céljához elérsz: a
megváltáshoz! És kaphatunk-e nagyobb
ajándékot, mint a plenitudo de gratia
(kegyelem teljességét) az Istenfiúságot?
Nem, nem kaphatunk.
Most még azonban Jézus megaláztatásának terhét és Isten tudatát hordja.
Igen, Ő érezte hatalmát, tudta, hogy Isten és a száz féreg, ki neki köszönheti
létét: köpdösi, gúnyolja, csúfot űz belőle
(Irgalom még a gondolatért, hogy az Istent a gyatra féreg-ember alázza meg) és
végig gyötri a Kálvárián. Így ez az ember! Jótevőjével így bánik. Ki ez, százarcú
lény? Nem, e kifejezés gyenge!
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Nagypéntekre

Ez az év legsiralmasabb napja. Mert
hiszen míg Krisztus végigjárja keserves
kálváriáját értünk, mi pedig hűtlenek
vagyunk Hozzá, s valljuk meg őszintén,
hogy nem sokat forgolódik gondolatvilágunk körülötte. Pedig milyen nagy mulasztás ez!
Jézus pedig áll, függ keresztjén ég és
föld közé ékelve elmozdíthatatlanul,
minden korok számára borzalmas felkiáltójelként. Éspedig ezt mondja nekem e
kereszt: A kegyelem, melyet az áldozat
szerzett végtelen értékű. Az emberi lélek
csak két út között választhat: vagy belekapaszkodik az erős kegyelem-kötélbe
és akkor nincs számára többé fáradtság,
mert egyenesen halad az örök és végtelen boldogság felé, vagy tusakodik ellene
s akkor sorsa menthetetlen, mert iszonyatos kínokkal, önvádakkal zuhan a
pokol örök sötétjébe, ahonnan nem volt
és nem is lesz soha visszaút. Ott a kínok
54

örökké tartók és felmérhetetlenek. „Kínjuk el nem fogy és bűnük ki nem alszik...
és ott lesz majd sírás és fogak csikorgatása”.
Válassza hát ki mindenki hideg fejjel,
józan ésszel és meleg szívvel, hogy melyiket akarja. Ó adná Isten, hogy ne lenne
Krisztus áldozata hiábavaló, és megnyílnának a vakoknak szemei. Krisztus megdöbbentő valóságként pedig ott függ a
Golgotán ég és föld között.
Egyedül van. Nincs vele senki. S e magány a legrettenetesebb számára, mert itt
érzi igazán, hogy az Atya akaratának ki
van szolgáltatva, és az emberiség bűnei
irtóztató súlyként ülik meg a lelkét.
Nincs vele senki, hiszen aki ott van, az
vagy értetlenül, értelmetlenül áll vagy ellenségei közé tartozik. S ő mégis teljesen
ki akarja üríteni azt a poharat, melyet az
Atya nyújt Neki.
Körülötte fekete felhők gomolyognak,
az Isten káromlás gúny, átok, a gyűlölet,
az állati őrjöngés mocskos gőze. És
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Krisztus három órai függés után megfullad benne, „hogy beteljesedjék az Írás”.
Krisztust eddig a határig (melynél többet nem igen tudok elképzelni) nemcsak
az Atya akaratának a teljesítése utáni
vágy, az önátadás ösztönözte, hanem
legnagyobb mértékben az a végtelen szeretet, mely állandóan ott lobogott szívében a szegény, megtébolyodott és
elfáradt emberiség iránt. A plenitudo de
gratia (kegyelem teljessége), az isteni
életben való részesedés, az Isten-mivoltunk világos tudata és közvetlen
átélése tette Jézus Krisztust képessé e
borzalmak elviselésére.
Töredékek

Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm meg Neked azt az
igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem
méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent
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lehessek, mert én egyszerre mindent és
egészen fenntartás nélkül akarok Neked
adni!
Tied vagyok egészen, hiszen magadhoz láncoltál a szeretet örökerős bilincseivel.

Te tudod azt, hogy boldogságot itt az
életben nem keresek, hiszen mindenemet Beléd helyeztem.
Tudom azt, hogy tieidet nem kíméled
a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznunk van belőle.

Vágyom minden után, ami örök, mert
hiszen Te vagy a szépség. Te vagy a jóság. Te vagy a szentség és az örök véghetetlen Isten!
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A keresztény ember hivatása
(Dátum nélküli szentbeszéd)

Krisztusban Szeretett Testvéreim!
Isten az embert nagynak és szépnek
alkotta. Az ember azonban elbukott.
Megmaradt ugyan rajta az Isten arcának
egy vonása, de lelkén hordta az ősbűn
szörnyű terhét. Ezért jött el az Úr Jézus,
hogy a bűn halálából Isten fiainak szépséges szabadságába emelje az embereket. Azért adta oda mindenét, hogy az
emberé legyen minden. Azért adta oda
hóhérainak szabadságát, hogy még hóhérai is szabadok legyenek. Azért engedte ruháitól megfosztani magát, hogy
minden ember felölthesse a kegyelem
szép ruháját. Azóta az üdvösségre egy út
van: Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. Szent Péter mondja: Krisztus példát
adott nekünk, hogy kövessük nyomdokait. És az Isten parancsa így szól:
Legyetek tökéletesek!
Ádám vétke minden utódára rászáll. E
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bűn által elvesztettünk minden megszentelő kegyelmet és jogot a mennyországra. Kiszáradt a lelkünk, terméketlenné lett. Sivárak lettünk, és önmagunk
fogságába estünk. Ebből a börtönből
hangzott fel állandóan a sóvárgás az
Isten felé, Isten után. Az ember nem tudott magától kiszabadulni. Ezért hangzik fel a Megváltó utáni vágy: ó bárcsak
szétszakítanád ez egeket, és leszállnál.
Bárcsak megmutatnád nekünk irgalmas
jóságodat. Alázatosan elismerjük, hogy
nagyon szegények és elesettek vagyunk,
de tekintsd lelkünkön a Te arcod vonását, melyet ránk leheltél. Jöjj el, ne hagyj
minket nyomorultul elveszni.
És az Isten felelt. Felelete messze felülmúlta a legvakmerőbb reményeket is.
Igen, ez Ő. Nem hagy el soha, és ha ad,
bőkezűségben senki nem mérhető Hozzá. Önmaga jött el. Önmagát adta értünk
váltságdíjul. Csodálatos isteni jóság! Az
ember itt csak leborulni tud és imádkozni.
59

Mindezt teljesen ingyen kaptuk. Sőt, lázadásunk ellenére tekintett ránk az Irgalom. Felnyílott számunkra ismét az ég
ajtaja. Az Isten azonban nem üdvözít
senkit akarata nélkül, még kevésbé akarata ellenére. Krisztussal életre keltett
minket (Ef 2,5), de nekünk ezt az életet
akarnunk kell. Ez pedig kemény küzdelmet jelent, mert a bűn embere, a rosszra
hajló természet bennünk maradt. Itt nekünk kell felvennünk a küzdelmet, természetesen a kegyelem segítségével.
Látjátok testvéreim, ez a mi hivatásunk,
ez a keresztény ember hivatása.
Hármas ellenséggel kell felvennünk e
kikerülhetetlen harcot: önmagunkkal, a
sátánnal és a világgal, annak szellemével. Az is mondhatnám, el kell szakadnunk mindentől, a teremtett világ fölé
kell emelkednünk, hogy megtaláljuk a jó
Istent. A teremtmények csak lépcsők,
melyek a jó Istenhez vezetnek, ha leülök
rájuk, soha nem érkezem haza. Pedig haza akarok menni, ez a hivatásom, nem
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ölelgetem tehát a teremtményeket, hanem felmegyek rajtuk Atyámhoz. A teremtmények is ilyen lelkeket keresnek.
Figyelik az emberek járását. Aki sietve
megy át közöttük, annak sok mindent
súgnak a jó Istenről, szeretetéről, azt
tolják előre, felfelé, hogy vigye az ő hódolatukat is a jó Istenhez, hogy megdicsőítsék ők is az embereken keresztül a
jó Istent, hiszen azért vannak. Itt válik a
lélek igazán szabaddá önmagától és mindentől, itt lesz igazán Isten gyermeke, ha
így siet hazafelé, és nem tekint se jobbra,
se balra. Az Isten az embert szabadnak
és a szeretetre teremtette. Nincs szeretet
szabadság nélkül. Ezt az elvesztett szabadságot Jézus Krisztusban visszakaptuk. Azóta az ember hivatása a szeretet,
aki szeret, teljesíti a törvényt. Emeljétek
fel szemeteket testvérek, a hit szerzőjére
és bevégzőjére (Zsid 12,2), lépjetek rá a
szeretet szűk ösvényére, mert így teljesítitek hivatástokat, és juttok el az örök
Szeretethez. Ámen.
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SZENTSégIMÁdÁS
BRENNER JÁNOS

BOLdOggÁ AvATÁSÁéRT

Mária, az eucharisztikus Asszony,
a papok édesanyja közbenjár értünk
Szent Fiánál.
Bevezető ének: Hozsanna 109.

1. Áldjad ember e nagy Jódat
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.

2. Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.

3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
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Egész világ drága díja édes Jézus,
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.

4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.
Szentségkitétel a liturgikus előírások szerint.

Pap: Az Oltáriszentségben jelenlévő
Jézus Krisztus! Édesanyád közbenjáró,
értünk könyörgő imáiban bízva hozzuk
eléd szívünk őszinte hódolatát. Édesanyád, a mi Édesanyánk megtanít bennünket a hit ajándékának elfogadására,
megtanít a remény nagyra értékelésére,
és megtanít a szeretet tettekre váltására.
Ajándékozd Szűzanyánk elfogadó és befogadó lelkületét mindazoknak, akiket
papi életre hívsz. Add, hogy papjaid,
akik az ige és az áldozat asztalát megterítik néped közösségének, Mária hűsé64

gével és nagylelkűségével végezzék szolgálatukat!
Isten Szolgája, Brenner János boldoggá
avatásáért is könyörgünk hozzád,
Urunk. Őt bensőséges gyermeki ragaszkodás jellemezte a mennyei Édesanya
iránt. Máriát sokszor állította igehirdetésében példaképként a hívek elé. Egy
szentbeszédében így tanított: „Csodálatosan tündöklő csillag keletkezett Máriában
a mi életünk égboltján. Tudjátok, hogy a hajósok a tengeren, ahol csak vizet és vizet látnak mindenfelé, a csillagok után járnak.
Beállnak egy csillag felé, nyomába járnak, és
így biztos célba vezeti őket. Így kell nekünk
is beállítanunk életünket erre a csillagra, a
Szűzanya nyomdokain kell járnunk, és ő biztosan célhoz vezet minket: az Úr Jézus Krisztushoz. Így teljesíti hivatását a Boldogságos
Szűz, amiért született: hogy Krisztust adja
az embereknek és az embereket Krisztushoz
vezesse. Bízzátok hát egész életeteket, örömötöket és bánatotokat a Boldogságos Szűzanyára, kérjétek őt, hogy világosítson életetek
65

sokszor sötét útján, tanítson meg érdemszerzően szenvedni, szeretetből. Tanítson titeket
kitartani hűségesen a jó Istenhez vezető úton.
Így teljesítve hivatását, vezessen el mindnyájunkat Jézushoz. A Szeplőtelen Szűzanya
soha nem hagyja el azokat, akik bizalommal
fordulnak hozzá. Legyetek hát hozzá bizalommal, és meglátjátok a beteljesedést: eljuttok
Jézushoz az ő országába, a boldogság birodalmába.”
Isten Szolgájának életében példát látva
könyörgünk, Urunk, örök Pásztor, Legfőbb Papunk, hogy ajándékozd meg
Egyházunkat olyan fiatalokkal, akik
Krisztus szavára hallgatva, papi szolgálatuk által saját lelkük javára és a rájuk
bízottak megszentelésért teljesítik a nekik szánt küldetést. Add, hogy Brenner
János példája sok szentségre és hősiességre törekvő fiatalt lelkesítsen!
Máriához lett hasonló ő papi életében:
Mária szívébe véste Fia szavait. Ő is Isten
Igéjét hordozta szívében, s hirdette a hit
tanújaként és tanítójaként. Mária a kánai
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menyegzőn így szólt: „Tegyétek, amit Fiam mond”. Brenner János atya szavaival
és életpéldájával a helyes Mária-tiszteletet tanította: Mária által jutunk el
Jézushoz. Mária különleges módon lett
részese a megváltás áldozatának. Brenner János papként sokszor ünnepelte
Krisztus áldozatát az Eucharisztiában, s
szíve felett a Legszentebbel maga is áldozattá vált. Köszönjük, Urunk, hogy Őt
nekünk adtad!
Rövid csend

Ének papi hivatásokért (Dallam: Hozsanna
41.)

1. Ó nagy Isten, felajánljuk néked
ezt a szent napot
Kérünk, küldj az Anyaszentegyháznak
sok hű, szent papot.
Legyen szívük szívednek
tiszta, fényes tükre,
Áldást, kegyelmet árassz lelkükre!
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2. Ó nagy Isten, kísérd áldásoddal
munkás éltüket,
Malasztoddal vezesd diadalra
minden tervüket,
Nekünk meg adj irántuk
józan, igaz érzést,
Szelíd jóságot, hű egyetértést.

3. Ó nagy Isten, ifjainkban élessz
égi vágyakat,
Hogyha őket szent pályára hívod,
készen álljanak.
Emeld őket és serkentsd tiszta hivatásra,
Csak rád vágyjanak, sohase másra!

4. Ó nagy Isten, mai tetteinket
fogadd, mint imát!
Fogadd szívünk örömét és búját
Anyád kezén át!
Mindet neked ajánljuk, híven kérve
téged,
Hogy jó papokkal áldd meg hív néped.
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II.

Pap: Az Oltáriszentség titkában – magáévá téve Mária lelkületét – az Egyház
teljesen egyesül Krisztussal és áldozatával. Ezt az igazságot elmélyíthetjük, ha a
Mária hálaénekét, a Magnificat-ot újraolvassuk az Eucharisztiával való összefüggésében. Az Eucharisztia ugyanis,
mint Mária éneke, elsősorban dicséret és
hálaadás.
Amikor Mária felkiáltott: „Magasztalja
lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő
Istenemben”, már méhében hordozta Jézust. Dicséri az Atyát Jézus által, de dicséri Jézusban és Jézussal együtt is.
Éppen ez az eucharisztikus magatartás.
Mária megemlékezik Isten üdvtörténeti csodatetteiről, melyeket az atyáknak
tett ígéreteknek megfelelően hajtott végre, és hirdeti az összes korábbit felülmúló csodát, a megváltó megtestesülést.
Végül hálaénekében jelen van az Eucharisztia végidőre való irányultsága is.

69

Valahányszor ugyanis Isten Fia a szentségi jelek, a kenyér és a bor szegénységében jelenik meg számunkra, elülteti a
világban annak az új történelemnek a
csíráit, amelyben „hatalmasokat ledöntött
a trónról” és „kicsinyeket felmagasztalt”.
Mária arról az új égről és új földről énekel, amelyeket az Eucharisztia már elővételez, s amelynek bizonyos értelemben
programszerű terve.
Ha a Magnificat kifejezi Mária lelkületét, e lelkületnél semmi sem tud jobban
segíteni nekünk az Eucharisztia titkának
megélésében. Azért kaptuk az Eucharisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi
egész életünk is a Magnificat hálaénekévé váljon!
Rövid csend

Ének: Éneklő Egyház 251.

1. Magasztalja lelkem az én Uramat,
örvendezve élek szárnyai alatt,
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szolgálója lettem, lepillantott rám,
alázattal zengi dicséretét szám.

2. Ami velem történt, nem volt soha még,
boldognak mond engem minden
nemzedék,
nagyot művelt rajtam hatalmas keze,
jóságában százszor szent az Ő neve.

3. Irgalma leárad, népünkre borul,
félelmünkre válasz, és szívünkre hull,
mindenható karja, csak egyet suhint,
s a kevélykedőket széjjelszórja mind.

4. Letöri a gőgöst képzelt magasán,
alázatos hívét áldja trónusán,
éhezőknek étket tele kézzel ád,
de a gazdagoktól zárja kapuját.

5. Igazak dolgára örök gondja van,
szívén hordja népét nagy irgalmasan,
atyáinkhoz szólott évezreken át,
benne bízó népe ismerte szavát.
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6. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,
Fiút és a Lelket századokon át!
tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,
áldott légy ma érte, s minden koron át!
III.

Pap: Könyörögjünk örök Főpapunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a hivatás
ajándékozója a mi életünkben. Ő, aki testével és vérével, istenségével és emberségével valóságosan és lényegileg jelen van
az Eucharisztiában, örömmel fogadja a
nagylelkű kéréseket. Válaszoljuk közösen az előimádkozott részre: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1. Vezesd, Urunk, a szülőket, hogy tanítsák meg gyermekeiket, hogyan figyeljenek azokra a jelekre, amelyek által
minden emberrel megismerteted a maga
hivatását.
2. Add, Urunk, hogy akiket meghívsz
szolgálatodra, figyeljenek szavadra és fogadják be kegyelmedet!
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3. Avasd be, Istenünk, szereteted titkába azokat, akikre különleges szolgálatot
bízol Egyházadban, hogy Jézus igazi
képmásai és jó munkatársai legyenek.
4. Add, hogy papjaink, amíg másoknak
hirdetik az igét, maguk is megszentelődjenek az evangélium igazsága által.
5. Támassz Egyházadban sok hívőt,
akik életük áldozatait jó papokért ajánlják fel.
6. Add, hogy Isten Szolgája, Brenner
János életének példáját mind többen kövessék és hivatásukat tőled nyert ajándéknak tekintsék.
7. Hallgasd meg, Urunk esedezésünket: hívj fiataljaink közül olyanokat, akik
példamutató, a világ számára vonzó
módon fogadják el és élik meg papi hivatást.
Pap: Urunk Jézus Krisztus! Ébressz
több érzéket bennünk azok által a kegyelmi adományok által, amelyeket a
mennyei Atya rajtad keresztül ajándékoz
nekünk. Add, hogy akiket közülünk
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szolgálatodra hívsz, hogy papként és
szerzetesként téged szolgáljanak, hívásodat nagylelkűen meghallva lépjenek
nyomodba! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.
Ének: Hozsanna 141.

1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,
Isten tiszta Anyjának Fia,
Mostan kenyérszínben látlak,
igaz Isten megvallak.

2. Mert te vagy igaz Üdvözítő,
Mind e világ bűneit törlő.
Igaz Istennek egy Fia,
Ki keresztfán meghala.

3. Mikor a pap az igét mondja,
Átváltozik kenyér mivolta.
S annak lészen teste, vére,
Ki érettünk szenvede.
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4. Nagy Isten, téged dicsér lelkem,
Dicsőséget zengedez szívem.
Lelkem a Szentháromságnak,
Felajánlom Uramnak.
Iv.

Pap: Most az előimádkozott részt megismételve fohászkodjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.

Isten Fia, Jézus Krisztus, / téged az
Atya minden idők minden emberéhez
küldött, / a Föld minden részére! / Ne
engedd, / hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, / különösen ne
hiányozzanak azok, / akik egészen a te
országodért szentelik magukat. / Jézus,
te vagy az emberek egyetlen Megváltója!
/ Azokért imádkozunk hozzád, / akik
igent mondtak a hivatás ajándékára, / a
megszentelt életre, / vagy a misszióra
szóló hívásodra. / Add, hogy életük
napról napra megújuljon, / és élő Evan-
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géliummá váljanak. / Irgalmas és szent
Urunk, / küldj szüntelenül új munkásokat az aratásodba! / Segítsd azokat,
akiket arra hívsz, / hogy napjainkban
kövessenek téged! / Engedd, hogy akik
arcodat szemlélik, / örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, / amelyet
rájuk bíztál, / néped és valamennyi
ember javára. / Aki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké. Ámen.
Ének: Hozsanna 143.

1. Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös én, hozzád bújok.
Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.

2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!
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3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok,
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,
Hogy helyet ne adjon a véteknek.
v.

Pap: Imádkozzunk el egy tizedet a világosság szentolvasójából, hogy Isten a mi
plébániánkról is hívjon meg fiatalokat,
akik Isten kegyelmére hagyatkozva méltók az oltár szolgálatára!
Titok: …aki az Eucharisztiában nekünk
adta önmagát.
Pap: Most imádkozzunk közösen Brenner János boldoggá avatásáért.

Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság
nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg
őt egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
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hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést a te országodnak
eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Áldás és szentségeltétel a liturgikus
előírások szerint.
Befejező ének: Hozsanna 180A

1. Dicsérjük Jézus szentséges Szűz
Anyját,
A szép mennyország színaranyát,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.

2. Ó szent Szűz, tiszta minden földi
szennytől,
Nagy kegyet nyertél az Istentől,
Mert mint a liljom tiszta volt lelked,
Isten anyjául kiválasztott téged.
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3. Ó drága szent Szűz, új örömnap fénye,
Úr Jézus tiszta, szent edénye,
Mária, téged epedve kérünk,
Ó maradj, szent Szűz, mindhalálig
vélünk.
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AdvENTI gyERTyAgyúJTÁS
A CSALÁdBAN

Az adventi koszorún három lila és egy piros
gyertya legyen. Brenner János meggyilkolása
óta a rábakethelyi plébánián mindig ilyen
koszorú emlékeztet az egykori káplánra, aki
advent 3. vasárnapjára virradóra szenvedett
vértanúhalált. A rábakethelyi hagyományt
átvéve ezzel a piros gyertyás koszorúval is
kapcsolódhatunk plébániáinkon és családjainkban a rábakethelyi hagyományhoz.
AdvENT 1. vASÁRNApJA

A szobában félhomály van, a család körbeüli az asztalt, amelyen az adventi koszorú
van, három lila és egy piros gyertyával. Most
még egy gyertya sem ég.

Nagyobb gyermek: „Amikor elérkezett
az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát,
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aki asszonytól született és alávetette
magát a törvénynek, hogy kiváltson bennünket a törvény szolgaságából, hogy a
fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5)

Édesapa: Mennyei Atyánk! A te szent
Fiad, Jézus Krisztus születésére készülünk. Egész családunk az év minden
napján érzi a te szeretetedet. Mi ezt a szeretetet próbáljuk viszonozni napról
napra irántad és egymás iránt. És most
ismét arra készülünk nyitott szívvel és
nyitott lélekkel, hogy befogadjuk őt, aki
maga a Szeretet.
A karácsonyra való készületünkben lélekben befogadjuk Brenner János atyát,
akinek halála évfordulójára emlékezünk.
Az ő személye legyen most az adventi
szent időben a fény a számunkra, aki
mindennél jobban szerette Fiadat, Jézust.
Nagyobb gyermek: János atya Rábakethelyen volt káplán. 1957. advent harmadik
vasárnapjának előestéjén egy állítólagos
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beteghez hívták. Ő azonnal indult és
vitte magával az Oltáriszentséget. Útközben gonosz emberek megtámadták
és megölték. Harminckét késszúrás oltotta ki életét, de az Úr Jézust akkor is a
szívére szorította, mint élete legdrágább
kincsét. Hivatásának teljesítése közben
szenvedett vértanúhalált.

Édesanya: Mennyei Atyánk! Áldd meg
ezeket a csendes adventi estéket családunkban, és vigyél ezeken át is közelebb
Szent Fiadhoz! Isten áldása kísérjen bennünket adventi utunkon, hogy esti imádságaink megerősítsék a köztünk lévő
szeretetet, amelyet neked köszönhetünk.
Add nekünk Istenünk, hogy a te szereteted legyen számunkra a legnagyobb
ajándék!

Meggyújtjuk az első (lila) gyertyát és
közben éneklünk.
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Ének: Hozsanna 9.

1. Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
2. Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe,
Alászállt az örök Ige.

Édesapa: Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét, és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
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AdvENT 2. vASÁRNApJA

A szobában félhomály van, a család körbeüli az asztalt, amelyen az adventi koszorú
van. Egy lila gyertya már ég.
Közös ima: Üdvözlégy Mária…

Édesanya: Ó drága Szűzanya, adventi
várakozásunkban is légy a mi édesanyánk. Te, aki boldogsággal fogadtad
Isten akaratát, és vártad Megváltónk
születését, taníts minket is az önátadó,
alázatos várakozásra. Taníts, hogy mi is
minden nap újra ki tudjuk mondani:
„Legyen nekem a te igéd szerint.”

Édesapa: Brenner János atya egyik adventi prédikációjában a következőket
mondta: „Bízzátok hát rá egész életeteket,
örömötöket és bánatotokat a Boldogságos
Szűzanyára, kérjétek, világítson életetek sokszor sötét útján, tanítson meg érdemszerzően
szenvedni, szeretetből. Tanítson titeket kitar84

tani hűségesen a jó Istenhez vezető úton. Így
teljesítve hivatását, és vezessen el mindnyájunkat Jézushoz. A szeplőtelen Szűzanya
soha nem hagyja el azokat, akik bizalommal
fordulnak hozzá.”
A Szűzanya iránti tisztelet és szeretet
sugárzik Brenner János prédikációiból.
Nemcsak szentbeszédeivel, hanem rövid
életével is arról tett tanúságot, hogy
Mária, az égi édesanya ugyanazt a helyet
foglalta el szívében, mint szent Fia, Jézus.
Ezeken az adventi estéken mi is arra
készülünk családi imádságainkkal, hogy
karácsonykor örömmel fogadjuk szívünkbe Jézust. Jöjj el hozzánk, Jézus!
Rövid csend, majd meggyújtjuk a második
lila gyertyát is.
Ének: Hozsanna 2.

1. Harmatozzatok égi magasok,
Téged vár epedve a halandó lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
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2. Mert az emberek, ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Őket édes Üdvözítőnk!

Édesapa: Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét, és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
AdvENT 3. vASÁRNApJA

A szobában félhomály van, a család körbeüli az asztalt, amelyen az adventi koszorú
van. Két lila gyertya már ég.
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Nagyobb gyerek:
„Vérszínű rózsák gyúlnak
ádventi koszorúk kerekén,
ha az emlék nem pihen el.
S pihenhet-e már, míg a fájdalom
Omlik titokban tiszta arca elé?
Hallgatag várja odaát,
Hogy megszelídítse az álmaidat…”

Édesapa: Ma van a harmadik adventi
vasárnap. Ma mi is meggyújtjuk piros
gyertyánkat az adventi koszorún. Rábakethelyen, ahol kioltották Brenner János
életét, a templomban azóta minden advent idején piros a harmadik gyertya. Így
emlékeznek a rábakethelyi hívek, és ma
mi is így emlékezünk János atyára, aki
már egészen közel van ahhoz, akit legjobban szeretett.
„Olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni a világot!” – halálának reggelén ilyen
boldognak érezte magát János atya. Igazi
adventi lelkülettel bizonyára ő is arra
készült, hogy meggyújtsa a harmadik
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gyertyát is a koszorún, az öröm vasárnapján. Aztán este, amikor az ismerős fiú
bekopogott hozzá, elindult, hogy feladja
a betegek szentségét egy haldoklónak.
Elindult és magához ölelte a szentségi
Jézust, aki neki valóban az egész világot
jelentette. De az úton gyilkosok vártak
rá, és harminckét késszúrással megölték.
Utolsó kiáltása: Istenem! – és átölelve a
Világot, megérkezett.
Rövid csend.

Édesanya:
Szelíd harangszó csendül lágy szavával
a ködben úszó téli égen által
és méla hangja lelkemen remeg.
Oh boldog az, ki búban, fájdalomban,
csalódva itt a földön s elhagyottan
Hitét, reményét nem tagadja meg!
És most imádkozzunk együtt:
Mi Atyánk…
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Most meggyújtjuk a harmadik, a piros
színű gyertyát.

Édesapa: Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
AdvENT 4. vASÁRNApJA

A szobában félhomály van, a család körbe
üli az asztalt, amelyen az adventi koszorú
van. Két lila és a piros színű gyertya már ég.
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Nagyobb gyermek:
„Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt
nekem,
sem álmaimban látomást.
Amikor úgy gondoltam, hogy többé
senkit nem tudok szeretni,
Valaki jött és szeretetet sugárzott felém.
Embereket küldtél hozzám, mint követeket – mint angyalokat.”

Édesanya: Ma advent utolsó vasárnapja
van. Köszönjük mennyei Atyánk, ezt a
szép adventi időt. Köszönjük szeretetedet, amit családunkban megélhetünk.
Szívünk kész arra, hogy karácsony éjjelén újra méltóképpen fogadhassuk szívünkbe szent Fiadat. Kérünk, adj nekünk
erőt és kegyelmet ahhoz, hogy családunk
élete örökös advent lehessen.

Édesapa: Adventi készületünkben lélekben családunkba fogadtuk Brenner János
atyát. Rövid élete során végig hűséges
maradt Istenhez, tisztelte és szerette a
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Szűzanyát és Jézust, aki mindennél többet, az életet jelentette számára. János
atya példaképe és segítője volt a karácsonyra való készületünknek.
Kérünk menyei Atyánk, jutalmazd
meg, és vedd őt a szentek nagy családjába. „Az Istent-szeretőknek minden a javukra
válik.”
Meggyújtjuk az utolsó gyertyát.
Ének: Hozsanna 9.

1. Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.

2. Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe,
Alászállt az örök Ige.
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Édesapa: Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét, és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt
vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
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EgyETEMES köNyöRgéSEk
I.

Testvéreim, Brenner János atya kész
volt vértanúságának napján is Isten hívó
szavára igent mondani. Az ő példáját
követve mi is imádkozzunk éber szívért
és hitvalló életért!

1. Áldd meg, Urunk a neked szolgáló
papságot, hogy mindig odaadó szívvel
és lelkesen kövessen téged!
2. Ébressz Brenner János lelkületével
szolgáló papi hivatásokat a te dicsőségedre és néped üdvösségére!
3. Segíts, hogy magunkról megfeledkezve a te ügyedért és akaratod teljesítésére cselekedjünk!
4. Formálj egyre több olyan hívő közösséget, ahol a pap munkatársaiként Istenért és az ő népéért egyre többen
önzetlenül tevékenykedjenek!
5. Áldd meg magyar nemzetünk
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családjait, hogy a bennük születő papi
hivatást megbecsüljék, segítsék, támogassák és meghálálják!

Mindenható Istenünk, segíts minket,
hogy Brenner János példájára hűségesek
legyünk hivatásunk teljesítésében. Adj
erőt a mindennapokhoz, hogy tetteinkkel építhessük a földön a te országodat.
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
II.

Isten Szolgája, Brenner János boldoggá
avatásáért imádkozva könyörögjünk az
oltár körül szolgálatot teljesítő ministránsokért, hogy mindig Jézus barátai legyenek, és egész életük Isten dicséretét
szolgálja.

1. Add, hogy ministránsaink mindig
hűségesek legyenek az oltárszolgálathoz,
és az itt ünnepelt titkok egyre közelebb
vigyék őket hozzád!
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2. Add, hogy a templomon kívüli viselkedésük, amely rólad tanúskodik, mindenben példás legyen!
3. Add, hogy a ministránsaink közül
legyenek olyan fiatalok, akik meghallják
a papságra hívó szavadat!
4. Add, hogy az oltárszolgálat ne csak
kötelesség, hanem öröm is legyen a ministránsok számára!
5. Add, hogy ministránsaiknak és fiataljainknak minden hívő jó példát mutasson!

Mindenható Isten! Szolgád, Brenner
János áldozópap kedves lelkipásztori
kötelességének tekintette a ministránsok
nevelését. Add, hogy példája nyomán a
ministránsok jellemes, tiszta életű és
imádságos lelkületű emberek legyenek.
Teljék kedved az ő szolgálatukban és
segítsd őket, hogy majd mennyei oltárodnál az örök liturgiában is részt vehessenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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III.

Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki Jézus szeretetével
legyőzte a világ sötétségét.

1. Add, Urunk, szentatyánknak, Benedek pápának és püspökeinknek a bölcsesség Lelkét, hogy mindig az élet és a
világosság útján vezessék népedet!
2. Adj nekünk, Urunk, papokat, akik
János atya példájára örömmel ünneplik
az Eucharisztia titkát, és annak erejével
táplálják és erősítik hívő népedet.
3. Add meg nekünk, Urunk, azt a
kegyelmet, hogy Krisztus szent testét az
Eucharisztiában minél gyakrabban, felkészülten és áhítattal vehessük magunkhoz!
4. Áldd meg, Urunk, egyházközségeinket, hogy a szentmisében megújulva élő
szeretet-közösséget alkossanak, amely
reményt és fényt sugároz minden embernek.
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5. Áldd meg, Urunk, különösen is azokat a gyermekeket, akik idén voltak
elsőáldozók, és azokat a betegeket, akik
már csak otthonaikban vehetik magukhoz szent testedet.
6. Add meg mindnyájunknak, Urunk,
az erősség Lelkét, hogy szembe tudjunk
nézni a társadalom igazságtalanságaival,
és merjük mindig a te utadat, a szeretet
útját választani.

Urunk, Istenünk! Brenner János atya
Fiad testét, az Oltáriszentséget védelmezve szenvedett vértanúhalált. Őrizd
és erősítsd mindnyájunkban az Oltáriszentség hitét, s adj erőt a cselekvő szeretetre és a hitvalló életre! Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen.
Iv.

Istenünk, Isten szolgája, Brenner János
életében megcsodáltuk, mire képes kegyelmeddel a keresztény család, most
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hozzád fordulunk kéréseinkkel családjainkért.

1. Istenünk, áldd meg a házastársakat,
hogy szeretetük híven tükrözze Fiadnak,
Jézusnak, az Egyház iránti végtelen szeretetét.
2. Istenünk, alakítsd családjainkat az
imádság hiteles iskoláivá, ahol a gyermekek Fiadhoz hasonlóan növekedhetnek bölcsességben és kedvességben
előtted és az emberek előtt.
3. Erősítsd meg hűségben a házastársakat, hogy kitartsanak egymás mellett jóban-rosszban egyaránt.
4. Adj gondviselésedbe vetett erős bizalmat a házastársaknak, hogy bátran és
örömmel, a te ajándékodként fogadják el
a megfogant életet.
5. Add, hogy a társadalom vezetői minden intézkedésükkel védjék és támogassák a családokat és a felnövekvő fiatal
generációt.
6. Urunk, segítsd és karold fel a felbom98

lott vagy felbomlással fenyegetett családokat.
7. Atyánk, elhunyt családtagjainknak
add meg szeretetük és velünk való jóságuknak jutalmául az örök boldogságot.

Istenünk, a te szentháromságos szereteted minden szeretet forrása és példaképe. Áraszd bőséggel szeretetedet
otthonainkba, hogy családjaink az életszentség bölcsői lehessenek. Krisztus, a
mi Urunk által. Ámen.
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éNEk BRENNER JÁNOSRóL

1. Lámpával kezében vitte az Urat,
Sötét éjben beteghez szaladt.
Gyilkos kezétől rogyott a földre,
Az Úrral együtt ment fel a mennybe.

2. Véreddel fizettél, Istennek papja,
Magyar földünk Tarzíciusza.
Vértanú testvér, segíts mirajtunk,
Az Úr elé vidd, mit kér az ajkunk!
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vERSEk

Czigány György:
Missa in Angustiis
Brenner János emlékére

Imádság-darabokat öklendezve
átvágott torokkal –
irgalmazz, kegyelmezz! Csattogó vonatként
áldásával robog a csukott szemű
fák és kiürült csapások, kihűlt
mezők mentén a szél
– most történik s nincs is soha vége –
holott a gyilkosok rég elvonultak.
Jelen idejű minden vértanúság. Mint
kedves arcon rémület árkai, vagy
fájdalom, amellyel halálunk mozdul
a test sűrűjében, s amikor dülledt
ereinket nézzük a szivárványhártya
mérgezett kútja mélyén sejtve a fiaink
arcára sápadt jövőt: a rettegések
halotti maszkját. Most történik,
Rábakethely erdejének körhinta
irama a pupilla gyűrűiben
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– áldott, ki az Úr nevében jő – mellén
viszi,
kabát alatt az ostyatartó. Rozsdafolt a vér
karingén: negyven éve szárad. Kutyát
hall csaholni, közel a házak s hiába:
távolodik tőle minden, a nyírfák
mezítelen
törzsére fagy a veríték. Csak a félelem
dühében kapkodó kezek, csak a kések
csapdosása! Harminckét sebből szivárog
vére, amikor a sietve kiakasztott
kamraajtón aznap éjjel felboncolják.
Markában fagyott föld-darabka. Se fű,
se hajszál: mákvirág-lenge lányok helyett
Jézus kínjai igézték meg a képzeletét:
testvére csak a lánctalpak ellen vonult
ifjú gyöngédség volt: aszfalton széttiport
test – megnyúlt alkonyi árnyék – szőlőfürt a présben.
Menjetek: csak a friss vér szagában,
vágóhíd páráiban kel föl a szeretet
eszelős forradalma, mely a vesztén is
ujjongó eszmélet utolsó szikráival
átránt az öröklétbe.
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Kerekes Károly O. Cist.:
Mártír-mécsesünk

A vértanúk földjén, Szombathelyen
adventi mécset jöttünk gyújtani…
Mai keresztény, mécsed lángol-e?
Mert égi tűz fog itt felizzani.

E tűz ma itt élő emlékezés…
Egy szerzetespapra emlékezünk,
ki már harmincnégy éve vértanúnk,
közbenjárónk s adventi mécsesünk.

Az életünk vak sötét éjszaka,
hitünk kihunyt s megfagy szeretetünk;
de él reményünk s feltör sóhajunk:
Lángolj s világíts, mártír-mécsesünk!
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Maitz Jenő: Martyrium

Brenner János rábakethelyi káplán halálára.

Mint az adventi éj angyala
halad az úton az ifjú pap
a szíve fölött hordva
a betegek mindenható Orvosát.
Imádásban s az Úrral
való beszélgetésben telnek percei,
de csakhamar Sátán-űzte
embertestvér állja útját,
kiben a gonoszság titka sötétlik,
mert nem ismeri Jézust
és nem érti, hogy mi a szeretet.
És támadásba indul,
hogy Isten szolgáját kiirtsa a földről…
Ő erősen szorítja szívéhez
a vértanúk Erősségét és Királyát,
Vele vívja meg utolsó küzdelmét, –
csak Jézust védi,
magát nem kíméli, –
halálos szúrások
a földre terítik, –
testében elbukik,
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de lelkében az erő végtelen,
mert ő Jézusé, –
győz a bűnön, poklon és világon
végleges diadalban szerezve meg
a vértanúk fénylő koronáját.
A szentségtörő borzalom az egekig kiált,
de az elvérző ártatlan áldozat már engesztel.
Könyörög a mennyben
a papjaiban fogyatkozó Egyházért,
a szeretet uralmáért,
fájdalomban hagyott övéiért,
a vak bűnösökért,
köztük leginkább a vesztére törő
szegény gyilkosáért,
hogy el ne vesszék, hanem megtérvén
egykor ő is vele lehessen az égben.
A szeretet bosszújával
így fizet a közreműködésért,
hogy égbe juthatott, ki szeplőtelen, ifjú életét
egészen Jézusnak áldozta.
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Kerekes Károly O. Cist.:
Miről mesél a zsidai kis harang?

A rábakethelyi plébániához tartozó zsidai „emlékkápolna” harangjának szentelésekor, az itt mártírhalált halt Brenner János Anasztáz ciszterci
testvérünk emlékére.

A zsidai kis harangban
Brenner Jancsi szíve szól,
szerzetes nevén Anasztáz
ciszterci testvér dalol.

A János név mellé Zircen
kapta ezt az új nevet,
mint a világnak meghaló
„örök élet szent jelet”.

Tudta és hittel vallotta:
János nevem „Kegyelem”,
az Anasztáz „Feltámadó”,
ez lesz örök, szent nevem!
***
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A zsidai kis harangnak
csengő hangja így dalol
s Brenner János Anasztáznak
szava eget ostromol:

„Negyven éve itt kiontott
vércseppjeimet fogadd,
tedd eggyé a Te véreddel,
áldd meg, óvd meg azokat,

kiket a földön rám bíztál.
kikben téged láttalak,
Szent Márton földjének népét,
Kethelyt, zsidaiakat…
Áldd meg, vigasztald, kik értem
ma is könnyet ejtenek,
gyilkosaimnak irgalmazz,
add, hogy hozzád térjenek!”
***

Szent Márton földjén születtem,
tőle tudom s hirdetem:
Fél köpennyel lehet élni,
de fél szívvel sohasem!
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Szent Norbert magyar fiával,
Mécs Lászlóval mondhatom:
„Kongatom piros harangom,
ifjú szívem kongatom”.

S hogy „Lángolva-Világítva”,
Veled így eggyé legyek,
Szent Bernátnak „A Szeretet
Különleges Iskolája” vezetett.

Minden harang-kondulásban
hulló vércseppjeimet
halljad s velem kérd az Istent:
Áldd meg Uram népedet! –

Adj nekünk új szenteket!
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Ismeretlen szerző:
Vigasztaló

Havat álmodozó, hideg téli estén
Vigasztallak – testvér – hős fiad elestén.
Mikor ősz fejedet asztalodra hajtod
S könny öntözi fájón bús levita-arcod.

Tört szívedbe karmát bánat-sólyom
vájja,
Mert kidőlt az Úrnak ifjú katonája,
Aki oldaladon Krisztus harcát vívta,
Vértanúknak sorsát vérével megírta.

Testvér! Áldott Krisztus veterán vitéze
Töröld le könnyedet, szemed megigézze,
Krisztus diadala, csak ezt nézze hited:
Krisztusét, kit a bűn szintén megfeszített!
Kacagott a sátán, diadalát leste:
Vérében vonaglott az ifjú pap teste,
Út véres sarában mikor elnyúlt holtan,
Őrjöngött a sátán eszében bomoltan.
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Gyűlölet-tébolyban lengette palástját,
A krisztus-erődön döntött le egy bástyát.
Hanyatlik a kereszt, inog az Úr frontja,
Ifjú szép vitézét sátán vérbe rontja!

Utolsó sóhaját Krisztus hallotta meg
Menekül a sátán, Hatalma megremeg,
Győzelme csak szégyen, öröme gyalázat,
Megszégyenül a bűn, mely ég ellen
lázad.

Fehér rózsa nyílik zivataros éjen:
Krisztus fehér teste vitézségi érem
Ifjú pap-vitéznek halott mellén, s lágyan
Átdereng a véren, átdereng a sáron.

Vértanúnk hős útján megindul a lelke,
Isten vitéze volt, hősként száll
a mennybe,
Véres csatatéren Uráért hullt a vére,
És Ura borult rá, Ura lett a bére.

Mondd meg az anyjának – testvér
maradt kettő,
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Vértanú anyjának könnye sose meddő!
Isten kérte: adta, hőst adott, nem gyávát,
Anyai szívének vértanú virágát.

Apjának is mondd meg, büszke legyen
rája!
Mind a három fia Isten katonája.
Egy elesett ugyan, de a mellén „Érem”
S az Úr úgy hívja csak: gyere kis vitézem!

Két levita-testvér, fel a fejjel büszkén,
Pap öcsétek lelke lelketekben tűzként
Égjen, amíg álltok a krisztusi vártán
Teljes fegyverzetben, míg hátrál a sátán!

S most Téged ősz testvér foglak szépen
kézen,
S ahogy bánatba tört két szemedet
nézem,
Szólok hozzád lágyan: töröld le
könnyed,
Boldog, aki Isten igájában görnyed!
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Véres igád – testvér – Krisztus
szemefénye
Beragyogja tisztán, tündöklő fehérre,
Leveszi válladról vérbíbor palástod,
Ha majd minden gondod egy sírba
elástad!

Addig állj a vártán bűnviharok között,
Melyet kis káplánod vére megöntözött.
Állj keményen, bátran, himnuszt zengjen
ajkad
Glóriás vezéred, Krisztus szeme rajtad!
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IMÁdSÁg BRENNER JÁNOS
BOLdOggÁ AvATÁSééRT
német nyelven

O Gott, du hast durch den glorreichen
Tod deiner Märtyrer uns leuchtende
Vorbilder der Treue und des Starkmutes
gegeben; wir bitten dich vergib uns auf
ihre Fürbitte hin alle Schwäche und
Menschenfurcht und durchdringe uns
mit dem Geiste der Stärke, dass wir um
deinetwillen zu jedem Opfer bereit sind,
durch Christus unsern Herr. Amen.
angol nyelven

Almighty eternal God, You gave Your
Servant John the priestly vocation and
found him worthy of a martyr’s death:
Grant that You may honour him in Your
Church among the blessed.
John in his life faithfully witnessed to
You in his priestly call, as he chose out of
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love to die for You: May we too be
granted this grace to remain strong in
our Faith as we labour and suffer for the
coming of Your Kingdom. We ask this
through Jesus Christ Our Lord. Amen.
olasz nyelven

Dio eterno e onnipotente che hai concesso al Tuo servo János la grazia della
vocazione sacerdotale e lo hai trovato
degno del grande dono del martirio, ti
preghiamo: glorificalo nella Tua Chiesa!
La sua vita fedele ed esemplare, come
pure la sua morte da martire per Te
accettata nella sua vocazione sacerdotale
ci faccia ottenere la grazia, ci faccia
diventare forti nella nostra fede in modo
da accettare per Te le nostre tribolazioni
e le nostre sofferenze affinché venga il
Tuo Regno. Per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
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