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BRENNER JÁNOS
1931-1957

Brenner János
Szombathelyen
született 1931. de-
cember 27-én, a
háromgyermekes
család második
fiúgyermekeként.
Később mindhá-
rom fiúból pap
lett. János a szom-
bathelyi Püspöki
Elemi Iskolában
kezdete meg tanulmányait. 1941 őszén a
család Pécsre költözött, ahol a Gyakorló
Iskolában, majd a Ciszterci Gimnázium-
ban folytatta tanulmányait. 1946-tól a
Szombathelyi Premontrei Gimnázium
diákjaként tanult. Az iskolák államosí-
tása után Zircre ment azzal a szándékkal,
hogy belép a szerzetesrendbe. Mint cisz-
ter oblátus érettségizett. A szerzetesek
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szétszóratása után titokban novícius, és
egyszerű fogadalmat tett. Fogadalom-
tételekor az Anasztáz nevet kapta. Ezu-
tán egy évig a budapesti Hittudományi
Akadémia civil hallgatója lett.

Másodéven a Szombathelyi Egyház-
megye papnövendékeként az ottani
szemináriumban folytatta teológiai ta-
nulmányait. Miután a szemináriumokat
1952-ben feloszlatták, a teológiát a Győri
Szemináriumban fejezte be.

1955. június 19-én megyéspüspöke
pappá szentelte, és az újmisés papot káp-
lánként Rábakethelyre küldte. Plébánosa
Dr. Kozma Ferenc volt.

Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó
szemmel nézték azok, akik az 1956-os
forradalom leverése után legfőbb ellen-
ségeiket 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, amely-
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ben az Oltáriszentséget vitte, és kísé-
rőjével, aki kihívta a plébániáról, a
dombtetőn keresztül vezető gyalogúton
elindult Zsida község felé. A két falu
között megtámadták, és kegyetlen bru-
talitással, 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 vérta-
núhaláláról hosszú évtizedekig nem volt
szabad beszélni, képeit levetették a
Győri Szeminárium faláról. 

A rendszerváltozás után tisztelete
vulkánként tört előa hívekből. A boldog-
gá avatási eljárás 1999-ben megkezdő-
dött, az egyházmegyei szakasz 2008.
július 31-én lezárult. Az eljárás anyaga
Rómába a  Szenttéavatási Kongregációba
került. 
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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 ide-
jét éli. A válságok általános jelenségekké
váltak. Minden válságba jutott, az egyén,
a közösség, az ipar, a mezőgazdaság. De
a legnagyobb krízis a lelkek gyökértelen-
sége. Az emberiség elvesztette otthonát.
Ezer úton-módon próbálkoznak otthont
építeni maguk köré az emberek. Minden,
pusztán emberi erőlködés azonban hiá-
bavaló, és mégsem kell Krisztus. 

S Krisztus hívő közössége imádva bo-
rul le e napon egy kicsike jászol előtt.
Mindenkit ide akar hozni, hogy az an-

48



gyal által hirdetett béke lakozzék a szí-
vekben. Mintha nem is törődne a kisded
nyáj a pusztuló emberiség kínjaival. A
világ szemében valóban őrültség e prob-
lémák között egy csecsemő előtt tér-
delve tölteni az időt. Infantilizmus,
férfiatlan, gyáva menekülés a nehézsé-
gek elől. 

Az Egyház tanít. Megmutatja azt a
nagy szeretetet, mely közénk hozta Isten
egyszülött Fiát. Megértjük, hogy az em-
ber és ember közötti problémák megol-
dása 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 egyedül-
létet együttlétté. Közösségbe kapcsol,
ugyanakkor egyénné tesz. Így értjük
meg, hogy Jézus megtestesülésének ez a
teljes értelme, ha testet ölt bennünk. Va-
gyis, ha az a szeretet, mely őt földre hoz-
ta, 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 job-
ban az ő vonásai rajzolódnak ki egyéni-
ségünkben: hozzánk hajló irgalmas,
önmagát felemésztő szeretete, szegény-
sége, 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 min-
den ember, aki magát értelmesnek ne-
vezi, megítélheti, melyik az értékesebb,
melyiket választja. Tiszta fejjel a nagyob-
bat 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, jósá-
gos Jézusom, add a Te örökké lángoló
szeretetedet és szent erődet. Tedd szíve-
met izzó szívedbe, hogy elégjen, és csak
a Te izzó szíved maradjon bennem, hogy
akaratom és mindenem egészen a tiéd
legyen. 

Nincsen nagy tehetségem, nincs ben-
nem a szentek csodálatos lelkisége,
Uram, mire leszek tehát való az életben?
Ó, ez a borzasztó kísértésem. Sokszor
úgy érzem, hogy el kell bújnom vala-
hová, mint alázatos, egyszerű, dolgozó
testvér! Ó, Jézusom, gyújts fényt!
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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. Édes-
anyád, a mi Édesanyánk megtanít ben-
nünket a hit ajándékának elfogadására,
megtanít a remény nagyra értékelésére,
és megtanít a szeretet tettekre váltására.
Ajándékozd Szűzanyánk elfogadó és be-
fogadó lelkületét mindazoknak, akiket
papi életre hívsz. Add, hogy papjaid,
akik az ige és az áldozat asztalát megte-
rítik néped közösségének, Mária hűsé-
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gével és nagylelkűségével végezzék szol-
gálatukat!

Isten Szolgája, Brenner János boldoggá
avatásáért is könyörgünk hozzád,
Urunk. Őt bensőséges gyermeki ragasz-
kodás jellemezte a mennyei Édesanya
iránt. Máriát sokszor állította igehirde-
tésében példaképként a hívek elé. Egy
szentbeszédében így tanított: „Csodála-
tosan tündöklő csillag keletkezett Máriában
a mi életünk égboltján. Tudjátok, hogy a ha-
jósok a tengeren, ahol csak vizet és vizet lát-
nak 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 biz-
tosan célhoz vezet minket: az Úr Jézus Krisz-
tushoz. Így teljesíti hivatását a Boldogságos
Szűz, amiért született: hogy Krisztust adja
az embereknek és az embereket Krisztushoz
vezesse. Bízzátok hát egész életeteket, örömö-
töket és bánatotokat a Boldogságos Szűz-
anyára, kérjétek őt, hogy világosítson életetek
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sokszor sötét útján, tanítson meg érdemszer-
zően szenvedni, szeretetből. Tanítson titeket
kitartani hűségesen a jó Istenhez vezető úton.
Így teljesítve hivatását, vezessen el mind-
nyájunkat Jézushoz. A Szeplőtelen Szűzanya
soha nem hagyja el azokat, akik bizalommal
fordulnak hozzá. Legyetek hát hozzá bizalom-
mal, és meglátjátok a beteljesedést: eljuttok
Jézushoz az ő országába, a boldogság birodal-
mába.”

Isten Szolgájának életében példát látva
könyörgünk, Urunk, örök Pásztor, Leg-
főbb Papunk, hogy ajándékozd meg
Egyházunkat olyan fiatalokkal, akik
Krisztus szavára hallgatva, papi szolgá-
latuk által saját lelkük javára és a rájuk
bízottak megszentelésért teljesítik a ne-
kik szánt küldetést. Add, hogy Brenner
János példája sok szentségre és hősies-
ségre 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 Fi-
am mond”. Brenner János atya szavaival
és életpéldájával a helyes Mária-tiszte-
letet tanította: Mária által jutunk el
Jézushoz. Mária különleges módon lett
részese a megváltás áldozatának. Bren-
ner János papként sokszor ünnepelte
Krisztus áldozatát az Eucharisztiában, s
szíve felett a Legszentebbel maga is áldo-
zattá 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 – ma-
gáévá téve Mária lelkületét – az Egyház
teljesen egyesül Krisztussal és áldozatá-
val. Ezt az igazságot elmélyíthetjük, ha a
Mária hálaénekét, a Magnificat-ot újra-
olvassuk az Eucharisztiával való össze-
függésében. 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 Jé-
zust. Dicséri az Atyát Jézus által, de di-
cséri Jézusban és Jézussal együtt is.
Éppen ez az eucharisztikus magatartás.

Mária megemlékezik Isten üdvtörté-
neti csodatetteiről, melyeket az atyáknak
tett ígéreteknek megfelelően hajtott vég-
re, és hirdeti az összes korábbit felülmú-
ló csodát, a megváltó megtestesülést.
Végül hálaénekében jelen van az Eu-
charisztia végidőre való irányultsága is.
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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 családja-
inkban a rábakethelyi hagyományhoz.

AdvENT 1. vASÁRNApJA

A szobában félhomály van, a család kör-
beüli 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 ben-
nünket a törvény szolgaságából, hogy a
fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5)

Édesapa: Mennyei Atyánk! A te szent
Fiad, Jézus Krisztus születésére készü-
lünk. Egész családunk az év minden
napján érzi a te szeretetedet. Mi ezt a sze-
retetet 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 lé-
lekben 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 Rábakethe-
lyen volt káplán. 1957. advent harmadik
vasárnapjának előestéjén egy állítólagos
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beteghez hívták. Ő azonnal indult és
vitte magával az Oltáriszentséget. Út-
közben gonosz emberek megtámadták
és megölték. Harminckét késszúrás ol-
totta 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 csalá-
dunkban, és vigyél ezeken át is közelebb
Szent Fiadhoz! Isten áldása kísérjen ben-
nünket adventi utunkon, hogy esti imád-
ságaink megerősítsék a köztünk lévő
szeretetet, amelyet neked köszönhetünk.
Add nekünk Istenünk, hogy a te sze-
reteted legyen számunkra a legnagyobb
ajándék!

Meggyújtjuk az első (lila) gyertyát és
közben éneklünk.

Ének: Hozsanna 9.
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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 Já-
nos szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét, és méltónak találtad őt a vér-
tanúság nagy ajándékára, kérünk: dicső-
ítsd 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 országod-
nak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.
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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 en-
gesztel.
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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