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már nevében is előjele életének, hiszen a brenner 
lángolót jelent. A lángoló hit tükrözte életét és hősies halálát. Ez a láng vörös színű, ahogy 
szolgálati falujában a szentgotthárd-rábakethelyi adventi koszorúkon a mai napig a rózsa-
szín helyett piros gyertya ég az öröm vasárnapján. 
Egy keresztény közösség hűséges, kitartó, tiszta hite 
őrzi így egykori szeretett lelkipásztorának példamu-
tatását – jóllehet a rendszerváltásig még beszélni is 
tilos volt róla. Az utat, amelyet bejárt lelki és testi 
értelemben, a környéken mindenütt „jelzőtáblák” 
szegélyezik, hogy a „tartóra helyezett lámpást” 

mindenki látván láthassa. Utolsó szentmiséjét Máriaújfalu templomában mutatta be, 
erre emlékeztet a templom falára helyezett emléktábla: missa quid si ultima, itt volt 
az utolsó miséje. 
Brenner János káplán atya, a lángoló hit vértanúja. „A kommunista diktatúra is érezte ezt: a felülről jövő fényt akarták el-
gyengíteni, mert érezték, hogy ez a legerősebb olyan szikla, ami dacol a minden értéket, nemzeti öntudatot elsöpörni akaró 
ideológiával” – írja körlevelében Székely János szombathelyi püspök atya. 

Brenner János rábakethelyi káplánt 1957. december 14-én éjszaka – miután egy volt 
ministránssal álságosan haldoklóhoz hívatták – a szomszédos Zsidára vezető erdei úton 
államvédelmis pribékek megtámadták, 32 késszúrással kivégezték, torkát elvágták, s 
földön vonagló testét halálra taposták. „Istenem, segíts!” – kiáltozta, s mivel a zsidai 
kutyák ugatása fellármázta a falut, a tettesek elmenekültek, így a mai napig nincsenek 
meg a gyilkosok. A hatalom álnyomázást rendelt el, melynek során először plébánosát 
gyanúsították meg, s próbálták – a jegyzőkönyv tanúsága alapján – „rendőri neveléssel 
terelni” sikertelenül, majd egy helybéli parasztot kétszer is halálra ítéltek, s megkegyel-
mezés után 3 évre bebörtönöztek, családját megkínozták, tönkretették.  
Kilenc év után (1965!) elővették azt a 17 éves (régi ministráns) fiút, aki a gyilkosság 
estéjén elcsalta az atyát a plébániáról. Nem akarta aláírni az ellene megfogalmazott vá-

dat, ezért azt mondták neki, hogy „vagy aláírod vagy kiugrasz az ablakon”. (Ezt a 
vádlott mesélte el később, amikor kiszabadult.) Ez az ember hét évet ült a börtönben, 
s szabadulása után sem merte elárulni felbujtóját, mert félt. Mára már nyoma veszett. 

A falu hallgatott, mert hallgatni parancsolták. János atya temetését órákig akadályoz-
ták, de hívei nem tágítottak a ravatalozó mellől. Plé-
bánosa kőből készült Pietá szobrot készíttetett a teme-
tőkápolnába, ám a hatóság azt nem engedélyezte ott 
elhelyezni, a temetőben – a kapu mellett – mégis fel-
állították az emlékművet, mely előtt „láthatatlan ke-
zek” a mai napig égő mécseseket helyeznek el. 
A vértanúság helyén csak a rendszerváltás után állít-
hattak a hívek emlékkeresztet, és az erdei úton a falu 
népe és egy amerikai apáca adományából emlékká-
polnát építettek, a Jó Pásztor Kápolnát. Ide zarándo-
kol kitartóan a környék népe minden esztendőben. 
Két paptestvérét, László és József atyát is zaklatták. 
József atyát 1989-ig még a környékre sem engedték 
belépni. Ő él, ma veszprémi spirituális, megérte, hogy 
bátyja a boldogok kórusába került. 
János atya földi maradványait május 1-jén a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templomból helyezték át a székesegyházba. 
 „A boldoggá avatás azt hirdeti, hogy ahogy Krisztus győz a halál fölött, ez a húsvéti győzelem a szentek életében is meg-
ismétlődik. Brenner János fényét ki akarták oltani, ám ez a fény most fölragyog.” (Székely János) 

János atya vérfoltos karinge 
a szentségtartó tarsollyal 

1931 - 1957 

A vértanúság helye Zsidán A kethelyi Pieta A Jó Pásztor Kápolna 

Boldoggá avatását Ferenc pápa rendelte el, az ünnepi esemény május 1-jén volt a szombathelyi Emlékmű-
dombon. Liturgikus ünnepe december 15., a vértanúság napja. 



 - Kérlek, mutasd be a családod!  
Férjemmel, Matyival a Műegyetemen ismerkedtünk meg. Matyi gépésznek, én műszaki menedzsernek 
tanultam. Mindketten franciatagozatra jártunk, ami két éves képzés volt sok közös órával, egyébként 
valószínűleg nem is találkoztunk volna az egyetemen. Nagyon boldog vagyok, hogy engem választott! 
Bár addig nem adtam be a derekamat, amíg kitartóan udvarolt nekem, de amikor úgy tűnt, hogy feladta, 
akkor megijedtem, hogy elveszíthetem, és én hívtam el őt moziba, így kezdődött a kapcsolatunk. On-
nantól kezdve minden időt együtt töltöttünk, amit csak lehetett. Nagy segítségem volt a kezdetektől 
fogva. Segített a dolgozatokra való felkészülésben, műszakirajzok rajzolásában. Később, mikor kisba-
bánk született, és egyéni tanrendet kaptam, ő tárgyalt a tanáraimmal, ő szerezte meg a tananyagokat 
nekem. A házimunkákban pedig akkor is, és azóta is segít, ami nagyon jólesik. Igazi társam és táma-
szom a gyereknevelésben is. 

Vencel 17 éves, a Toldy Ferenc Gimnáziumba jár matektagozatra. Szeret kerékpározni (már 2 és félszer körbetekertük a Balatont sát-
rakkal), görkorcsolyázni, sakkozni, hokizni és barkácsolni. A Toldyban technikus a színdaraboknál. Eszter 14 éves, szintén a Toldyba 
jár. Ő az én fő segítségem a férjem után. Tulajdonképpen pótanyuka. Szeret rejtvényt fejteni, olvasni, társasjátékozni, csocsózni és röp-
labdázni. Bernát 11 éves, a Don Bosco Kat. Ált. Iskola szorgalmas tanulója. Nagyon szeret focizni és zenét hallgatni. Szabolcs 7 éves, ő 
is a Don Boscoba jár, ő is szorgalmas. Szeret focizni, hokizni, gördeszkázni. Márk 5 éves, még éppen otthon van, jövőre ovis lesz. Sze-
ret légózni, playmobillal játszani, kerékpározni, homokozni és mézeskalácsot sütni.  
 - Már az esküvő előtt úgy terveztétek, hogy nagy család lesztek? 
Nem terveztük meg, hogy hány gyerekünk lesz. Engem kiráz a hideg, amikor a nőgyógyász a várandósság elején megkérdezi, hogy 
tervezett baba-e. Hogy lenne tervezett?! (Én nem tudom, hogy lehet ezt tervezni, bár hallottam olyanokról, akiknek ez működik.) Sze-
rintem egyébként, így sokkal jobb, mert így még inkább azt érzem, hogy minden gyermekem egy ajándék. 
Nekem két nővérem van, Matyinak egy húga és rengeteg unokatestvére. Talán az elején négy gyermekre gondoltunk, de nem volt hatá-
rozott elképzelésünk. Igazából minden gyermek Isten ajándéka. Nekünk egyik sem úgy született, hogy mi kigondoltuk, hogy most már 
jó lenne egy gyerek. Mindegyik meglepetés volt számunkra. Nem akartam volna gyermeket is nevelni egyetem mellett, diplomázni és 
záróvizsgázni sem akartam volna két gyerekkel. Ez így alakult, de kicsit sem bántam meg, és annyira nehéz sem volt. Nagyon nagy 
ösztönző erő egy gyerek a tanulásban. Szabolcsot viszont egy évig vártuk, hogy jöjjön már. Utólag nem tűnik hosszúnak az az idő, de 
akkor, amikor az ember nem látja a végét, ill. nem tudja, hogy lesz-e vége, akkor nagyon nehéz, és ilyenkor nehéz örülni a barátok szü-
letendő gyermekeinek is. Márk óriási meglepetés volt, nem számítottunk rá. Karácsonyra volt kiírva, de csak január 2-án született meg, 
izgalommal teli várakozás volt ez az időszak.  
 - 17 éve otthon vagy a gyerekekkel, ezalatt nyilván kikristályosodott benned, hogy  mire helyezd a hangsúlyt, hogyan alakítsd 
a családi légkört, hiszen tudjuk, hogy ez leginkább az édesanyákon múlik.  
Több előnye is volt annak, hogy egyetem alatt születtek az első gyermekeink. Megtanultuk a lehető leghatékonyabban beosztani az 
időnket, megtanultunk kevés pénzből is extra kikapcsolódást nyújtó programokat kitalálni. Persze a változatosságra is törekszünk. Nagy 
súlyt fektetünk erre, mert egy család életében szerintem a legnagyobb kincs az együtt töltött idő. Ez egyébként a párkapcsolatra is igaz. 
A család akkor működik igazán jól, ha a szülők szeretik egymást, de nemcsak úgy, mint egy barátot, hanem szerelemmel. Az Isten után 
nekem a férjem az első, utána pedig a gyerekek következnek. Aztán jönnek a közeli hozzátartozók és a barátok. Ez a gyakorlatban úgy 
néz ki, hogy minden este beszélgetek, együtt vagyok a férjemmel kettesben. Ilyenkor például a következőket csináljuk: filmet nézünk, 
társasjátékozunk, hittanra megyünk, egy baráti házaspárt látogatunk meg… Ezek az alkalmak feltöltenek a nappalokra. Ugyanakkor 
több napra még soha nem mentünk el kettesben, de erre nincs is igényünk. Úgy gondolom, ha kirepültek a gyerekek, még bőven lesz rá 
lehetőségünk. Már a nyaralások alkalmával is szoktunk este kettesben sétálni például, hiszen vannak egész nagy gyerekeink is, akik 
addig tudnak vigyázni a kisebbekre. A gyerekekkel közösen eltöltött időnél pedig törekszünk arra, hogy mindegyik gyerekünknek le-
gyen benne jó. Ezért is kaptunk rá a sátrazásra a Balaton-parton, mert egy kempingben van a legnagyobb szabadság a gyerekek számá-

ra. Úgy tapasztalom, hogy a sok együtt töltött programnak köszönhető, hogy olyan 
jó testvérek, és olyan jókat tudnak játszani egymással. 
 - Mi a legnagyobb kihívás számodra a nevelésben?  
Úgy gondolom, hogy nekem az anyaság a hivatásom. Gyerekkorom óta erre készül-
tem. A rádióban a kedvenc műsorom a Gyerekekről felnőtteknek volt. Ehhez még 
hozzájön, hogy komplikációmentes várandósságaim voltak, és könnyű, gyors szülé-
seim (a rekord talán fél óra az első fájástól számítva). Úgy érzem, hogy Isten erre 
teremtett. Nagyon szeretem a gyerekeimet. Szeretem, hogy mindegyik egy külön 
egyéniség. Kihívást jelent minddel megtalálni a közös hangot. A kulcs azonban egy-
szerű: a SZERETET. A feladat csak az, ami a nehézség is, hogy jól kell szeretni. 
Sok gyermeknevelési könyvet elolvastam, különösen a házasságunk elején, mert 
nagyon jól akartam csinálni. Mostanában pedig Pál Feri előadásaiból táplálkozunk, 
ez a párkapcsolat gondozásában és a gyereknevelésben is sokat segít. Márk születése 
előtt személyesen is megjelentünk az előadásain, azóta internetről töltjük le, kiváló 
program az autóban hallgatni hosszabb utazás alatt. A gyereknevelés konfliktusok-
kal, vitákkal jár. Szerintem ezeket vállalni kell a gyermek érdekében. 

 - Egy keresztény szülőnek alapvető feladata a hitre nevelés. Hogyan tudjátok ezt megvalósítani?  
Már megfoganásuk óta közösen imádkozunk esténként. Az elején nagy segítség volt Sebők Sándor: Drága kicsi gyermekünk! című 
könyve. Ovis korukban elvittem őket hittanra, aztán a Don Bosco iskolában folytatódott katolikus nevelésük, Vencel pedig már gimna-
zista hittanra jár Albertfalvára. Minden vasárnap együtt megyünk misére, sőt már pici baba koruk óta elvittük őket a húsvéti négy napra 
is. Folyamatosan továbbképezzük magunkat hittanon, illetve a hittel kapcsolatos könyvekkel. Az olvasottakból nem tartunk nekik kis-
előadást, de ha felmerül egy kérdés, arra igyekszünk jól válaszolni. Elhunyt szeretteink sírjánál is közösen imádkozunk. A saját pél-
dánkkal arra törekszünk, hogy a templombajárás, az imádkozás természetes, jó dolog legyen, és ne egy kellemetlen kötelesség, teher. 
Azt hiszem, érzik rajtunk, hogy mi örömmel megyünk a misékre, és ez szép lassan, ahogy nőnek, rájuk is „átragad”.                         

Május első vasárnapján figyelmünk, szeretetünk az édesanyákra irányul. Szűz Mária, akit bensőséges áhítattal tisztel a katolikus  
Egyház, maradéktalanul és fenntartás nélkül adta át magát az isteni hívásnak, így vált minden édesanya példaképévé és patrónájává.  
Tudjuk, hogy ez az alázatos önátadás azonban kicsit riasztó és idegen korunk emberének. A templomunkba járó csinos ötgyermekes 

családot látva azonban elismerés ébred bennünk, ezért  Bajnokné Horváth Ildikót megkérdeztük életükről, gondolatairól.   



 Hollandia és a vallás  
 Tavaly május óta a Delfti Műszaki Egyetemen vagyok doktorandusz hallgató. A dél-
Hollandiában található Delft a 13. században lett város. Egyeteme több mint 20 ezer diák-
nak ad oktatást, és rendszeresen az európai ranglisták élmezőnyében végez. A város híres 
még a delfti kék kerámiáról (kép), illetve gyönyörű épületeiről. A képen például a főtéren 
állok a biciklimmel az úgynevezett Újtemplom előtt. 

Bár sokat utazom haza, azért előfordul, hogy a hétvégét, és így a 
vasárnapot is Delftben töltöm. Ezért a beilleszkedés része volt, 
hogy templomot, és közösséget találjak, ezt azonban váratlan 
akadályok nehezítették. Eleve úgy tapasztalom, hogy az amúgy 
is liberálisnak számító ország lakosai számára a vallás kevésbé 
fontos, mint nekünk, magyaroknak. Természetesen vannak 
templomok, és oda tartozó hívek, de ezek többsége az ország 
statisztikáinak megfelelően protestáns, és érthető módon holland 
nyelvű. A sok diákra való tekintettel szerencsére vannak angol 
nyelvű események is. Találtam például egy nemzetközi közös-
séget, ahol felváltva van vasárnaponként katolikus, illetve refor-
mátus szertartás. Érdekesség, hogy az egyik oszlopos tagja a 
közösségnek egy ázsiai férfi, aki minden vasárnap reggel az ér-
kezőket az ajtóban fogadja, és lefényképezi. A szertartás során gitáros kórus adja a zenei szol-
gálatot, sokszor egzotikus dallamokat, például indonéz, vagy nigériai dalokat választva. Utóbbi 

népcsoport rendszerint hagyományos ruhában, igen színes módon felöltözve teszi tiszteletét, ami nagyon érdekes adalék. 
Utána kis tea, kávé, és némi süti várja a híveket. A katolikus misét egy indiai pap tartja, akinek sajnos rendkívül erős ak-
centusa van, így sokszor nem értem. A református istentiszteletet egy holland lelkésznő vezeti, aki a pappal ellentétben 
kiváló angolt beszél. 

Az év során csatlakoztam egy angol nyelvű keresztény hittanhoz is, amely a nemzetközi Alpha kurzus témáit, módszereit 
követte. Ez egy több országban elérhető bevezető program a kereszténység világába. 14 alkalmas, és bár alapvetően refor-
mátusok szervezik, olyan alapoktól építkezik, ahol a felekezetek közti különbség nem számít. Az alkalmak egy közös va-
csorával kezdődtek, egy előadással folytatódtak, és végül egy sütis, teás beszélgetés zárta az estét. Érdekes tapasztalat volt, 
sok értékes embert ismertem meg, és új szempontokból vizsgálhattam meg alapkérdéseket. 

Végezetül pedig elmesélném egy másik élményem, amikor bibliát olvasni jöttünk össze pár fiatallal. A találkozón nyolc 
nemzet képviseltette magát: Egy német, két francia, egy holland, egy indonéz, egy nigériai és egy magyar srác, egy ka-
zahsztáni és egy nigériai hölgy, illetve egy ausztrál tojásos paradicsomos krumplisaláta. Az angol nyelv problémákat oko-
zott, de mindenképp maradandó élményt okozott! 

Pállfy András 

Köszönet az imákért                             Jézusom, bízom benned!” (Szent Fausztina nővér) 

A „Mi-Újság?” 2016. decemberi számában az akkor 103 éves Tóth Pali bácsi — plébániánk legidősebb híve — tanúságot tett hitéről, 
életéről. A 104. születésnapi ünnepséget még nagy családi körben, boldogan élte meg, de egy héttel később, 2017. december 11-én 
szeretetünkkel körülvéve az Örök Hazába távozott. 
Tanúi lehettünk hitének, hogy Jézus és Szűz Mária 
fogják a kezét, amiben egész életében hitt, és ami-
ből mindig erőt merített. 
A családot összetartó kisugárzásának hiányát idén 
húsvétkor, a családi összejövetelen is mindnyájan 
éreztük. Hisszük azonban, hogy hitének és nagy 
szeretetének példáját örökségül ránk hagyva erősí-
ti és szilárdítja Krisztus feltámadásába vetett hitün-
ket. Úgy érezzük, hogy ezt a kapott lelki örökséget 
meg kell osztanunk plébániánk közösségének tag-
jaival, akik közül húsvétkor sokan emlékeztek meg 
szeretettel róla. Tudjuk, hogy sokan imádkoztak 
érte. Szeretnénk ez úton is megköszönni a Jóisten-
nek Gábor atya elsőpénteki oltáriszentséges erősí-
tő látogatásait, a felajánlott szentmiséket és az 
érte mondott imákat is. 
Hiszünk abban, hogy az egymásért mondott imák 
ereje nagyon nagy, és meghallgatásra talál! Bízzunk 
az Isteni Irgalmasságban, és erősödjünk meg Jézus szentséges Szívének szeretetében!                      

Hálával és imával 2018 húsvét nagy nyolcadában Tóth Pálné Kati néni és az egész család 



 
Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 

első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon 
vagy az 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

HITTANTÁBOR  
Helyszín: Eger, Szervita rendház 
Időpont: Július 8., vasárnaptól – július 14., szombatig 
A tábor költsége: Azoknak, akik rendszeresen járnak hit-
tanra és ministrálni: 10000 Ft, a többieknek 20000Ft. Ha a 
családból többen jönnek, igénybe vehet 20-20 % kedvez-
mény.  
Kérjük, hogy aki teheti, a Szent Tádé Alapítvány javára 
utalja az összeget, és a jelentkezési laphoz csatoljon egy 
igazolást erről.  
Jelentkezési lapot vasárnap a 9 órás mise után a reggelinél 
vagy az irodában lehet kérni. 
További információk Meskóné Bircsák Gyöngyvértől 
kérhetők.  

FONTOS TUDNIVALÓK AZ SZJA 1+1%NAK FELAJÁNLÁSÁRÓL 

Kérjük, az idén beadandó személyi jövedelemadó-bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1+1 % felajánlásra, ugyanis az 

egyházaknál a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. 

Aki elektronikusan adja be bevallását (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen figyeljen arra, hogy maga az adóbeval-

lás tervezetének elfogadása még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét. 

Továbbá kérjük, hogy azok, akiknek a családi adókedvezmény miatt nincs fizetendő adójuk, szintén ne feledkezzenek meg az egyház 

számára az 1 %-os nyilatkozatot megtenni akár papír alapon, akár elektronikus formában a lenti módon. (technikai száma: 0011) Ez 

azért fontos, mert az egyháznak juttatandó támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat ve-

szik figyelembe. A második 1%-kal kérjük, támogassa egyházközségünket a Szent Tádé Alapítványon keresztül. Adószáma:18055971-

1-43. Ha pedig a karitászcélokat szeretné támogatni, akkor a Karitász Támogató Alapítvány javára szíveskedjék rendelkezni. Adószá-

ma: 19666275-1-43) 

Elektronikus úton történő bevallásnál az e-SZJA oldalon a két külön megjelenő ablak közül a bal oldali az adóbevallás elfogadása, a 

jobb oldali pedig az 1+1% nyilatkozattételi lehetősége. Aki az Abev programmal tölti ki bevallását az 1753 számú nyomtatvány dátum 

mezőjének kitöltése után aktívvá váló „EGYSZA” nevű lapon tudja megtenni a nyilatkozatot. 

PLÉBÁNIAI ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGE ÉS TÁMOGATÁSA 
Május 27-én a szentmisék után gyűjtést rendezünk a Szent Tádé az Ifjúságért Alapítvány javára . Az alapítvány 1993 óta segíti a plébá-
niai oktató és nevelőmunkát. Az elmúlt évben támogattuk a nyári tábort, a mikulásünnepséget és a farsangot.  

Amennyiben egyetért céljainkkal, a következő módon támogathat minket:  

• A SZJA civil 1% felajánlásával: adószám:  18055971-1-43. Ezt május 15-ig kell megtenni! 

• Banki átutalással (10200830-32317927) K&H 

• A május   27-i gyűjtésen a szentmise után 

Alapítványunk közhasznú szervezet, így a cégek társasági adóalapjukból levonhatják az adomány összegét.  

A támogatásról minden esetben igazolást állítunk ki. Köszönjük segítségüket.! 

Az elsőáldozás május 13-án, vasárnap a 9 órás szentmise keretében lesz.  

Hordozzuk őket imáinkban!  

Május 24-én, csütörtökön Erdő Péter bíboros úr plé-

bániánkra látogat.  

A szentmise kivételesen 19 órakor lesz a Magyar Szen-

tek Templomában, és utána főpásztorunk megáldja 

az egyetemisták új közösségi termét.  

 

Az egyházközségi buszos kirándulás június 2-án 

lesz. Gyöngyöspatán megtekintjük a híres Jessze-

oltárt, Gyöngyösön a Nagytemplomot és a kincstá-

rat, a Ferences templomot és a könyvtárat, majd 

métázással, focizással ill. borozással zárjuk a napot. 

A részvételi díj 5000Ft/fő, családoknak (3 főtől) 

összesen 8000Ft.  

Május 21., pünkösdhétfő Szűz Mária, az Egyház 

anyja (Mater Ecclesiae) idén először. 
 

A máriaremetei kegytemplom kertjében az  egyházme-

gyei majális témája:  

Az eucharisztikus közösség – közösség az Egyház-

ban  

9-14 óráig  ministránstalálkozó, tanúságtételek, szent-

ségimádás, intézmények  bemutatkozása, játék. 

14 órakor szabadtéri koncelebrációs szentmise 
 

Mindenkit szeretettel vár a főpásztor! 


