
E M B E R H A L Á S Z
Isten Szolgája Brenner János lapja

I. évfolyam 1. szám – 2009. október – ingyenes mutatványszám

G
yakran megtörténik, hogy nemcsak egy-
házmegyénk hívei, hanem az ország más

részén lakók is megkérdezik tőlem: Hol tart

Brenner János boldoggá avatásának az ügye?

Ez azt mutatja számomra, hogy nagyon sokan
imádkoznak az ügy sikeres kimeneteléért. Azt is
kiérezni vélem sokak kérdéséből, hogy nagyon
jó lenne minél előbb boldoggá avatni Egyházunk
eme vértanú sorsú papját. Ez nemcsak az ő
hősies életáldozatának lenne az elismerése,
hanem elégtétel lenne azon sok vele egykorú
paptestvérünk szenvedéséért is, akik még itt
élnek köztünk, s ugyan nem az életüket ál-
dozták, de nagyon sok verést, megaláztatást,
szenvedést viseltek el papi szolgálatukért.
Hiszen hitvallók többen voltak/vannak köz-
tünk, mint elbukottak…

Egyenesen csodaszámba menne, ha a Papság
évében sor kerülne az ő boldoggá avatására, erre
semmi esély, de én kitartóan imádkozom érte.
Ajándék lenne ez mindnyájunknak, de sok, a papi hivatás gondolatával foglalkozó fiatalember is példát és
bátorítást kapna az Istennek teljesen odaadott életre. A Papság évének meghirdetésekor a Szentatya kérte:
Az elkövetkező év legyen alkalom arra, hogy minden pap elkötelezze magát a belső megújulásra.

Paptestvérek! Milyen csodálatos példakép áll előttünk Brenner János személyében, aki a magyar Tarzi-

ciuszként az Oltáriszentség védelmében, és a szolgálatban való végsőkig való kitartásban, hűségben lett az
istenellenes erők áldozata. Olyan korban élt ő ugyanis, amikor az ellenség, a sátán, ordító oroszlán módjára
ott kószált mindenütt, és kereste, kit nyeljen el. (vö. 1Pét 5,8). De ő nem félt, mert Istenben nagyon bízott.

Kívánom, hogy ez a lap segítse Benner János életének és életáldozatának mélyebb megismerésére azokat,
akik még nem ismerik, vagy szeretnék még jobban megismerni. Lelkesítsen mindnyájunkat buzgó és kitartó
imádságra az ő boldoggá avatásáért, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyit-

nak (Mt 7,8). Akik pedig bármilyen szükségben az ő mennyei segítségét kérik, imádságuk nyerjen meghall-
gatást. Ilyen imameghallgatásokról ne felejtsenek el értesíteni bennünket.

Köszöntő
Dr. Veres András megyéspüspök

Emberhalász előfizetés
Az Emberhalász magazin megvásárolható a Szombathelyi Egyházmegye templomaiban, 

illetve előfizethető postai úton a Martinus Kiadónál (94/513-191; info@martinuskiado.hu). 
Az évente négyszer megjelenő magazin ára számonként 100 Ft. Egypéldányos postai előfizetés esetén 

az előfizetési díj 820 Ft, tíz példány feletti megrendelés esetén a Martinus Kiadó átvállalja a postaköltséget. 
Az előfizetésekből befolyt összeget a Martinus Kiadó elkülönítve kezeli, 

s azt kizárólag a boldoggá avatás ügyének támogatására fordítja.
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T
apasztalatom szerint az életben vannak olyan
találkozások, amik végigkísérnek bennünket az

évek folyamán. A találkozásban vannak emberek és
helyek. Szentgotthárd-Rábakethely az a hely, ahova
évenként többször visszatérek. A helyhez kapcso-
lódó személy Dr. Kozma Ferenc plébános volt,
akinek ismertségéből sok ismerős és barát szárma-
zott. Az alkalom: Kovács Sándor püspök úr dispozi-
ciója, amelyben testvéremet Rábakethelyre küldte. A
küldetés rövid volt, de a kötődés annál szorosabb. 

Brenner Jánosra való emlékezésemben a kezdeti
szentgotthárdi találkozásokat szeretném felidézni.           

1956 júliusában jártam
a rábakethelyi plébánián
életemben először. Ak-
kor ismerkedtem meg
Dr. Kozma Ferenccel,
János testvérem plébá-
nosával. Mi tagadás, elő-
ször láttam egy falusi
plébánia működését.
Zsebemben egy határ-
sávba való belépővel.
Büszkén jöttem-mentem
a titokzatos tiltott zóná-
ban. 

A plébánián találkoztam fiatalokkal, gyerekekkel,
akik mindennapos látogatók voltak a nyáron a
káplánszobában. Minden filiában meglátogattunk
egy-két családot. János motoron vitt körül. A lépten-
nyomon felállított határőr posztoknál azt tapasztal-
tam, hogy jól ismerik a kethelyi káplánt, barátságos
volt a légkör. Ekkor még csak szubdiakónus voltam,
a szerpapi rendet ősszel kaptam meg. A püspöki
kápolnában volt szentelésem, mivel az évfolyam
szentelésekor nem volt meg a megkövetelt korom.
János buzgón fényképezett a szentelésen. Karácsony
után is találkoztunk Szombathelyen a szüleimnél. 

1957 júliusában egy sürgető levelet írt. Papszen-
telés után voltam. A főnökét kellett volna helyet-
tesítenem. Egy levelezőlapon buzdított, legyek
erőszakos. Mindenképpen szüksége van a segítsé-
gemre, mert egyedül nem képes a sok falut ellátni.

Határsávért folyamodtam. Kovács Sándor megyés-
püspök úr kiállította az igazolást, hogy lelkipásztori
kisegítésre megyek, vállalja értem a felelősséget.
Rossz érzésekkel léptem be a Király utcai ÁVÓ ka-
puján, ahol az őr kikérdezett, majd felszólt az ille-
tékes, egyházi ügyeket intéző ávósnak. Az gorombán
kioktatott, a püspök írását lekicsinyelte, majd kije-
lentette, én oda – a határsávba – nem fogom betenni
a lábamat. 

Nem is tehettem be. Csak a gyilkosság után. Akkor
telefonon a rendőrségre citáltak, s pár perc alatt
kezemben volt a szürke kártya, az engedély. Bátyám-

mal együtt mentünk.
(Abban az időben a
hatóságok szűkösen bán-
tak a tintával. Felülről,
telefonon küldték az
utasítást és a parancsot.
Ha valaki nem en-
gedelmeskedett, vitték.
Azt azonban meg-
követelték, hogy minde-
nért írásban folyamod-
junk.)

Késő délután értünk a
szentgotthárdi rendőr-

ségre. A nyomozás lázas semmittevésével találtuk
szembe magunkat. Egyáltalán nem voltak tekintettel
a testvérek lelki állapotára. Ugyanúgy várakoztattak,
mint a többieket. Amikor Tóth százados a folyosóra
lépett, eléje álltam és közöltem vele, ha nem mond-
ják meg, mit akarnak, faképnél hagyjuk őket. Bátyám
tisztelettel csodálta fellépésemet. 

Hatott a dolog. Teljesen értelmetlen kérdéseket tet-
tek fel, az adatgyűjtésnek köze sem volt a gyil-
kossághoz. Közölték, hogy egy kalapot találtak a
helyszínen, amit egy üvegbúra alatt mutogattak. Egy
leszakadt gombot emlegettek és hajszálakat. – Az
iskolában hallottam egy tanárról, akinek rosszalkod-
tak az óráján. Fogalma sem volt, hogy ki, de a hátsó
padok felé közeledve kijelentette: már nyomában
vagyunk a pimasznak. – Ők is ezt tették, vagy tudták
már!?

Emlékezés Brenner Jánosra
Szentgotthárdi látogatások – 1. rész
Brenner József

Rábakethelyre is csak ilyen engedéllyel lehetett belépni.



A
Brenner család meghatározó szombathelyi
família, akik jelentős polgárokat adtak a város-

nak. Ilyen volt Brenner Tóbiás polgármester, aki
1902 és 1914 között állt a város élén. Felesége Kaiser
Anna Mária Karolina sokat imádkozott, hogy gyer-
meke Brenner József pap legyen, ő azonban
gépészmérnök lett, majd 1929. szeptember 23-án
házasságot kötött Wranovich Juliannával a szombat-
helyi székesegyházban. Házasságkötésük után
Szombathelyen éltek az ősi Brenner családi házban
a nagyszülőkkel. Itt született a család legidősebb
gyermeke, László 1930. augusztus 16-án. Őt követte
János, aki 1931. december 27-én, védőszentjének ün-
nepén látta meg a napvilágot Szombathelyen, és a
Szent Erzsébet ferences templomban keresztelték
meg az év utolsó napján. Teljes neve: Brenner János
Mária Tóbiás. A szülők mindhárom fiúgyermekük-
nek a Szűzanya iránti tiszteletből második névként
a Mária nevet adták. A harmadik gyermek, József
1935. január 10-én született, de már az új családi
házban, amelyet a nagyszülők segítségével 1933-ban
építettek.

Az édesapa buzgó, hívő, elkötelezett keresztény
életet élt. Nagy könyvtárral rendelkezett, amelyben
szép számmal sorakoztak a lelki témájú könyvek is.
Egy-egy könyvet többször is elolvasott, volt olyan
lelki könyv, amit nyolcszor-tízszer. Ezt onnan tudjuk,

hogy a könyv utolsó oldalán megjegyezte, hogy
mikor olvasta el az adott kötetet. Gyermekei is
szívesen olvastak, de csak azokat a könyveket vehet-
ték kezükbe, amelyeket édesapjuk már elolvasott és
számukra engedélyezett. Tudta mit ad a kezükbe.

Neveltetéséből és elkötelezett vallásos életéből
fakadóan minden nap – munkába menet – szent-
misén vett részt, és szentáldozáshoz járult. A liturgia
részeit – mivel ebben az időben latin nyelven folyt a
szentmise – saját Missale-jából követte. Ezt a
Missale-t még a munkahelyére is magával vitte, ame-
lyet nem rejtett a táskájába, hanem bátran az íróasz-
talára helyezett, annak ellenére, hogy munkatársai
ezért nemtetszésüket fejezték ki. A rózsafűzért is
naponta, lehetősége szerint a családdal közösen
imádkozta, minden hónap első péntekén elvégezte
szentgyónását, és Jézus szenvedéséről elmélkedett.
Az édesanya napjait az otthoni munka és gyermekei
nevelése töltötte ki, hiszen erre szentelte életét, ezért
nem vállalt egyéb munkát. Hitvestársához hason-
lóan, a gyakori szentmisehallgatásban és a szentál-
dozásban nyert lelki erőt, és adott jó példát
gyermekeinek. Türelmes, nyugodt természetének
köszönhetően az emberek nagyon megszerették.

A gyermekek számára nagy öröm volt, hogy a
családi házhoz udvar is tartozott, így lehetőségük
nyílt arra, hogy a szabad levegőn közösen játsszanak.
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Brenner János életrajza
Család, tanulmányok – 1. rész
Soós Viktor



A legidősebb fiú – László – 1937-ben, majd követ-
kező évben János is a szombathelyi Püspöki Elemi
Iskolában kezdte tanulmányait. Az itt eltöltött mind-
három évben kitűnő eredményt ért el. Édesapja,
Brenner József mindig azt mondta gyermekeinek,
hogy ő nem törődik azzal, hogy sokat vagy keveset
tanulnak, de azt elvárta tőlük, hogy kitűnők legye-
nek. Ennek igyekeztek is mindhárman megfelelni.
János különösen a francia nyelvet szerette. Szívesen
tanult.

A család minden vasárnap a közeli Ferences temp-
lomba járt szentmisére. Mivel a Püspöki Iskola ta-
nulói közösen, a Székesegyházban vettek részt
szentmisén, ezért ebben az időszakban a Brenner
gyerekek is – szüleikkel együtt – ide jártak.

Az ifjú János eleven, igazi gyermek volt, sok min-
den érdekelte. Kiválasztottsága talán már itt,
kisiskolás korában megfigyelhető. Amikor osztálytár-
saival előadták a kis Tarzíciusz vértanú történetét,
János nagy átéléssel játszotta a főszerepet. Társai
visszaemlékeztek arra, hogy mennyire ragaszkodott
ahhoz, hogy a vértanú szentet ő személyesítse meg.

Nem kis nehézséget jelentett a család számára,
amikor 1940 őszén az édesapát áthelyezték a Pécsi
Iparfelügyelőségre vezetőnek. Az újonnan felépített
családi házból, egy bérelt, emeleti lakásba kellett
költözniük, amely egyben az édesapa hivatala is volt.
János a pécsi Püspöki Tanítóképző Gyakorló Iskola
harmadik osztályában folytatta a Szombathelyen
megkezdett tanulmányait. Életében nagy esemény
volt az első szentáldozás, amelyre 1941-ben, Urunk
mennybemenetelének ünnepén került sor.

Ebben az évben kezdte meg a harmadik Brenner
fiú – József – a tanulmányait ugyanabban az iskolá-
ban, ahol testvérei is tanultak.

A gyermekeken keresztül az egész család életét
meghatározta a ciszterci renddel kialakított kapcso-
lat. Hiszen az elemi iskola elvégzése után először
László, majd őt követve János is – 1942. június 27-
én – felvételt nyert a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos
Gimnáziumába. János, mint korábban, itt is kitűnő
eredménnyel tanult, osztályfőnöke Felegyi Román
volt.

A Nagy Lajos Gimnáziumban a tanulási idő után
szabad programokon is részt vehettek a diákok. Az
iskola szabályai szerint a tanulók délután az isko-
lában tölthették idejüket tanáraik felügyelete mellett.

Akikben a papi hivatás jeleire figyeltek fel, azokkal
külön is foglalkoztak. A diákok szívesen vettek részt
az itt működő cserkészetben és a Mária-kongregá-
cióban. Ezekre az ifjúsági-közösségi összejövetelekre
János is örömmel ment el.

A Brenner család 1944 novemberében, a közeledő
front elől rövid időre visszatért Szombathelyre régi
családi házukba, de az ottani gyakori bombázások
miatt tovább kellett menekülniük Ausztriába. A há-
ború után – 1945 novemberében – ismét Pécsre köl-
töztek a már ismert lakásukba, a Kossuth Lajos utca
27. szám alá. A család élete a korábban megszokott
módon folytatódott.

Brenner Jánost 1946. október 7-én felvették a
szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gim-
náziumba, az ötödik és hatodik osztályát itt végezte.
A francia nyelv tanulásában, művelésében különösen
is kitűnt; mint külön tárgyat felvette a francia társal-
gást. A szombathelyi premontrei gimnázium nevelési
módszere eltért a ciszterci neveléstől. Az iskolában
nem tartottak délutáni foglalkozást, így a diákok
között nem alakulhatott ki szorosabb összetartó erő
és barátság. Az itt eltöltött két év nem tett Jánosra
olyan mély benyomást, mint a pécsi ciszterci diák-
évek.

A Magyar Országgyűlés 1948. június 16-án
megszavazta a XXXIII. törvényt, amely az egyházi
iskolák állami tulajdonba vételét eredményezte. Az
intézkedés következtében ezután a szombathelyi
Premontrei Gimnázium már Nagy Lajos Gimnázium
néven és ateista vezetés alatt működött. Ilyen körül-
mények között kezdte meg Brenner János 1948.
szeptember 1-jén a 7. osztályt. Az iskola légköre, a
tanári kar teljesen megváltozott, a váltás a diákokat
is nagyon megzavarta. Az egyik magyar dolgozatát
ezzel a mondattal fejezte be Brenner János: „Ép test-
ben, ép lélek.” A magyartanár aláhúzta a lélek szót,
és piros tollal kérdőjelet tett: „Hol van?” Az érdem-
jegyét pedig lerontotta. János érezte és felismerte,
hogy az államosított iskola szellemisége és a tanárok
életvitele nem az ő felfogásának való. Nyilvánvalóvá
vált számára, hogy a megváltozott körülményekből
kifolyólag veszélybe kerülhet a hivatása is. Döntés
elé kényszerült. Mivel előző iskolája a pécsi Nagy
Lajos Gimnázium szellemisége és a tanárokkal való
bensőséges kapcsolata által a ciszterci hivatása meg-
érlelődött, ezért László bátyját követve Zircre ment.
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E
gy édesanya nagyon sokat imádkozott azért,
hogy tizedik gyermeke pap legyen. Ennek elle-

nére mégsem kapott meghívást az Istennek szentelt
életre. Műszaki pályát választott, házasságot kötött,
és feleségével együtt elkötelezett, buzgó keresztény
életet élt. Az Úristen ezt a házasságot három fiú-
gyermekkel áldotta meg, s ők mindhárman megkap-
ták a papi hivatás kegyelmét. Az édesanya imája
tehát unokáiban nyert meghallgatást. A középső fiú
azt a kegyelmet is megkapta, hogy vérével, életének
feláldozásával tegyen tanúságot hivatásáról, Krisz-
tushoz való tartozásáról. Ő volt Brenner János.

Kiválasztottsága már kisiskolás korában
megfigyelhető volt. 1938 őszén hitoktatójuk
elmesélte nekik az Oltáriszentség vértanújának, a
kis Tarzíciusznak történetét, majd ajánlotta, hogy
ebből egy kis színielőadást lehetne összeállítani.
Megkérdez-te, kik vállalkoznának szereplőnek.
Leginkább az érdekelte, hogy ki vállalná a
főszerepet, ki lenne Tarzíciusz? Az osztálytársak
visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a kis Brenner
Jancsi, aki okos, értel-mes, mozgékony kisfiú volt,
két kézzel jelentkezett, hadd személyesítse meg ő a
vértanú szentet. A meg-kapott főszerepet
meghatóan, mély átéléssel játszotta el. Ki gondolta
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A magyar Tarzíciusz
Brenner János lelkiségéről – 1. rész
Császár István

évvel később a szerepből élő dráma lesz. A Gondviselés hasonló vértanúságot szánt neki is az életben.
Ránk maradt lelki naplójából kitűnik, hogyan indul el a lelki élet útján. Mélyen átérzi, hogy saját erejéből

nem képes eljutni a lelki életre, a szeretet magaslatára. Az alázatosság kegyelmét kéri az Úrtól. Lelki életét
nem érzelmekre építi, hanem szilárd alapokra, a meggyőződéses hitből fakadó jócselekedetekre.

Az Isten akaratának őszinte keresése és akár áldozatok árán való követése jellemezte már ifjú korában.
Ezt tükrözi lelki naplójában található imádsága, amelyben így fordul az Úrhoz: „Ha nehéz is az út, felnézek

szenvedő arcodra és követlek. Téged csak arra kérlek, hogy amit hivatásomul elébem társz azt mindig a

legpontosabban teljesíthessem; bármilyen életet jelölsz ki számomra – akár egyszerű, akár vezetői állást

–, mindenütt nyomaidon haladhassak, és alázatos gyermeki szívvel fogadjam a Te jóságos gondviselő

kezedből. Maradhassak mindig olyan egyszerű és alázatos szívű, mint amilyen Te voltál földi életedben.”

Az Istennel való bensőséges kapcsolat és szeretet kialakításához csendre van szükség. Szép megállapítása:
„Ha az ember beszél, akkor azon gondolkodik és arra figyel, amit ő beszél, hogy mit mondjon a másiknak.

Amikor Isten szavát hallgatjuk, akkor arra figyelünk, mit mond az Isten. Melyik a fontosabb? A magunk

bölcsessége, vagy a jó Isten szava?”

Imaélete magától értetődő valóság, alapja és tápláló gyökere egész lelki életének. Tudja nagyon jól, hogy
Isten segítsége nélkül semmire sem mehet. Ezért bizalommal így imádkozik: „Oszlasd szét ifjúkoromnak

sok tévedését, vezess el a tökéletesség áldott hegyének szent magaslataira. Teljes bizalommal teszem le

kezedbe életemet, hogy Te kormányozd, igazgasd és a mennyben felmagasztald.”
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I
sten Szolgája Mindszenty József bíborosról gyűj-
tögette össze Fűzér Julián ferences atya azokat a

prózai vagy rímbe szedett vallomásokat, érdekes
visszaemlékezéseket, amelyek a hercegprímás
életszentségéről a legbeszédesebben tanúskodnak.
Gyűjteményének ezt a címet adta: Szentnek kiáltjuk!
Milyen áldott föld Magyarországon belül a Szombat-
helyi Egyházmegye, hogy vértanúk és hitvallók sorá-
val ajándékozott meg bennünket. E tanúságtevők
közül most Isten Szolgája Brenner János tisztelői
kezébe önálló újságot ad az egyházmegye, hogy ezzel
is erősítse ezt a szentlelkes közösséget.

Örömmel tölt el, hogy Dr. Gyürki László posztulá-
tor, majd Dr. Veres András püspök felkért, hogy részt
vegyek a vértanú emlékű káplán boldoggá- és szent-
téavatási eljárásának egyházme-
gyei szakaszában – előbb mint
félhivatalos „konzulens”, aztán
mint kinevezett püspöki szakér-
tő.

Az egyházmegyei vizsgálat le-
folytatásáról sok mindenki, sok
helyen beszámolt már. Bizonyára
azok is megosztották testvé-
reikkel tapasztalataikat, akik bí-
rósági, történészi és teológusi
munkájukkal, tanúvallomásukkal
hozzájárultak az összegyűlt vizs-
gálati anyag teljességéhez. Jelen-
leg ezt az anyagot vizsgálják
Rómában. Azért, hogy jobban értsük és lássuk Bren-
ner János kanonizációs ügyének előrehaladását,
most főbb vonalaiban ismertetjük ezt a folyamatot.

Rómában 1588 óta foglalkozik külön hivatal a
szenttéavatási eljárásokkal. Régebben Rítus Kong-
regációnak hívták, 1969 óta Szenttéavatási Ügyek
Kongregációja a neve. A Kongregáció élén prefektus
áll, általában bíborosi rangban, az ő munkáját segíti
egy érseki rangú titkár és egy titkárhelyettes. A mun-
katársak között papok, szerzetesek, világiak, belső
és külső munkatársak: teológusok, egyházjogászok,
történészek, orvosok vannak. Aki elzarándokol a
vatikáni Szent Péter Bazilikába, mielőtt belépne a

gyönyörű oszlopsorral körülvett térre egy kisebb,
szögletes terecskén találja magát, a XII. Piusz téren:
itt, a Bazilika felöl nézve jobb oldalon, a legfelső
emeleten működik a Szenttéavatási Kongregáció. A
név eredetileg a pápa által a kongregációba kine-
vezett püspökök és bíborosok gyűlésére utalt, ilyen
gyűlésre – amint látni fogjuk – mind a mai napig sor
kerül, de addig egy adott eljárásnak hosszú utat kell
bejárnia.

A Kongregáció üléstermében történik az egyház-
megyei eljárás lezárt, lepecsételt aktáinak az átvétele.
Rómában új posztulátor foglalkozik az Ügy képvise-
letével. Az első hivatalos feladat az akták minden
egyes lapjának formai átvizsgálása: ezek hitelessé-
gének, törvényességének és hiánytalanságának a

vizsgálata, és végül egy dekré-
tumban történő megállapítása.
Ezután kinevezik az Ügy legfőbb
felelősét, az ún. relátort. Régeb-
ben a relátornak olyan sok fela-
data volt, hogy szinte egyedül
felelt a rábízott eljárás menetéért.
Ezért nevezte el őt a római köz-
nyelv „az ördög ügyvédjének”.
Ma a feladatokat jobban meg-
osztják egymás között a különbö-
ző felelősök.

A relátor – általában a római
posztulátor közreműködésével –
az akták szemelvényezését, az

összesítő anyag, az ún. Positio elkészítését végzi, és
ezt a történészek plénuma elé viszi. Ők a dokumen-
táció teljességét és forrásértékét, tehát kizárólag a
szakterületükhöz tartozó kérdéseket vizsgálják.
Ugyanezt teszi a következő lépésben a teológusok
kongresszusa: e szakértők az életszentség vagy a vér-
tanúság, illetve a csodák megvalósulását vizsgálják.

Ha mind a két testület pozitívan értékelte a bi-
zonyító anyagot, akkor kerülhet az Ügy a Kongregá-
cióhoz kinevezett bíboros és püspök atyák gyűlése
elé, akik a szaktestületek ajánlásai alapján összegzik
és véglegesítik a Kongregáció véleményét, amelyet a
prefektus terjeszt aztán a pápa elé.

Boldognak kiáltjuk!
A boldoggá avatási eljárásról – 1. rész
Kovács Gergely



A Böhönyei Plébánia Kórusától
8719 Böhönye, Szabadság u. 13.

Tisztelt Egyházmegyei Hatóság!

Az alábbiakban közölni szeretnénk Önökkel három csodás
gyógyulást, amelyek egyházközségi kórusunkban történtek
meg Brenner János mártírhalált halt pap közbenjárására.

Brenner János mártírhalált halt vértanú lelkészhez folyamod-
tunk nagy elkeseredésünkben, az ő közbenjárását kérve várat-
lanul súlyos betegségbe esett két egyházközségi kórustagunk
gyógyulásáért.

Anasztázia testvérünk, hitoktatónk súlyos agyvérzés gyanú-
jával váratlanul ágynak esett, kórházba került, élete az Úr
kezében volt. Állapotát súlyosbította szülei közeli elvesztésé-
nek lelki traumája, kiskorú gyermekeinek anyai féltése. Kórusunk valamennyi tagja mélyen együtt érzett
szenvedő testvérünkkel, mindent megtettünk volna fájdalma enyhítéséért. A szent életű vértanúról szóló
könyvet olvasva határoztam el Brenner János atya segítségül hívását.

Minden kórustag örömmel fogadta a hozzájuk intézett kérésemet: Anasztázia gyógyulásáért minden próba
előtt egy-egy fejezetet olvastunk fel a Magyar Tarzíciusz – Brenner János élete és vértanúsága című könyv-
ből, és imába foglalva kértük közbenjárását szeretett testvérünkért. Imánk meghallgatásra talált, Anasztázia
testvérünk hamarosan felépült súlyos betegségéből.

Imameghallgatásunk eredményéről számolhatok be Koszorú Gábor kórustagunk esetében is, aki súlyos
hólyagdaganattal küszködött az elmúlt évben. Elkeseredését, szenvedését látva ismét Brenner atya közben-
járását kértük. Kérésünk immár másodszor is meghallgatásra talált, Gábor testvérünk állapota napról napra
javult, Brenner atya imáit meghallgatta az Úr, testvérünk ma már ismét egészségben énekelheti velünk szent
énekeinket.

A harmadik csodás eset szeretett plébánosunkkal, Rajkai István atyával történt meg. A múlt év végén lábát
nagyon fájdalmas, súlyos betegség támadta meg. Nagyon elkeseredtünk, a szent ünnepekre pap nélkül
maradtunk. Mi itthon, ő pedig a kórházban szenvedett. Gyógyulása érdekében ismét az általunk nagyon
megszeretett és tisztelt Brenner János vértanúhoz fordultunk segítségért. Minden próbánkat imádsággal és
felolvasással kezdtünk. A szívbemarkoló, szomorú történet, a mélyen együttérző, együvé tartozás érzése,
kérésünket felemelte a szent életű mártír testvérhez. Imameghallgatásunk eredményeképpen István atya rö-
videsen ismét az Úr szolgálatába állhatott. Összeszorított foggal, de hamarosan lábra állt, érezte, tudta, hogy
nagy szükségünk van rá. Ülve mondja a szentbeszédet, új lábat nem kapott ugyan az Úrtól, de bízván mond-
hatjuk, hogy szárnyakat igen a jó pásztori szolgálatához.

Szent hitünkben megerősödve, tiszta szívvel kérjük, és reméljük Brenner János mártírhalált halt pap
boldoggá avatását.

Egyházközségi kórusunk a mindenható Isten segítségét és áldását kérve egész évi szolgálatát ajánlja fel
mindazon testvéreinkért, akik Brenner János boldoggá avatásának szent ügyét itt, a földön támogatják.

Böhönye, 2007. október 10.
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Imameghallgatás



F
arkasfán születtem, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Hitoktatóm volt Brenner János
rábakethelyi káplán, aki rendszeresen járt falunkba is misézni, hitoktatni. Elevenen él bennem az a no-

vemberi délután, amikor az udvaron játszottunk, énekeltünk kihasználva a késő őszi napfény melegét.
Közben megérkezett János atya és szokása szerint beállt közénk, velünk énekelte a következő kis népdalt:

Akkor még nem tudta ő sem, hogy az utolsó versszak gondolatai számára valósággá válnak. Többé nem
láthatta édesanyját a földi létben, mert néhány hét múlva meghalt. Amikor haláláról értesültem, azonnal
eszembe jutott az a kis dal. Hiszem, hogy már az Úrnál találkoztak, és újra látják egymást.

Visszaemlékezés Brenner Jánosra
Császár Istvánné
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M
indenható 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 esz-
közölje 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.

Imádság Brenner János boldoggá avatásáért

Repülve jött egy madárka
Szárnyaival integet.

Levelet hoz a nyakában
Anyámtól jött üzenet.

Édesanyám küldi nékem
Madárkától levelét

És azt írja, hogy szeretné
Látni kedves gyermekét.

Repülj vissza kis madárka
Mondd anyámnak: csókolom,
Én már többé nem láthatom

Nemsokára meghalok.


