Ma délután 14 órától kérjük a Testvérek segítségét, hogy a plébániai bál után a Mindszenty iskola tornatermét rendbe tegyük! Előre is
hálásan köszönünk minden segítséget!
Kedden, május 1-jén, lesz Brenner János boldoggáavatása Szombathelyen. Az autóbusz a korábban jelzettel szemben reggel 8 órakor
indul a plébániatemplomtól. Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a
helyszínen ülőhelyek nem állnak majd rendelkezésre. Az
itthonmaradók számára reggel 7 órakor lesz szentmise, este viszont
ezen a napon nem lesz szentmise.
Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt
17.40 órától májusi ájtatosságot végzünk.
Elsőcsütörtökön, május 3-án, a lelkipásztorokért és papi hivatásokért imádkozunk 17 órától.
Elsőpénteken, május 4-én, 17 órakor a Karitász vezet imaórát.
Május 5-én, szombaton lesz plébániánk 11 fiataljának és 4
katekumenjének bérmálása. A szentmisét, amely 15 órakor kezdődik,
Püspök atya fogja bemutatni. Az ünnepre közösségünk minden tagját
szeretettel várjuk! Az ünnep miatt ezen a napon reggel 7 órakor nem
lesz szentmise.
A Mindszenty iskola diákjai május elején Csíksomlyóra indulnak,
amely útra szívesen elviszik a Testvérek adományait az Árvácskáknak.
Ezúttal kizárólag pénzadományokat tudnak eljuttatni a gyerekeknek.
Az adományokat a plébánia hivatalban lehet leadni.
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Milyen volt ő?
Fiatalon meghalt testvéremről is számtalanszor megkérdezik - nemcsak tőlem,
hanem iskolatársaitól, akik együtt voltak
vele, azoktól, akik ismerték - milyen gyerek,
fiatal volt, hogyan élt? Azt válaszolják:semmi különös. Fábián Árpád püspök
úr írta egyik évben az ezüstmiséseknek,„semmi különöset nem tett, kötelességét lelkiismeretesen teljesítette!”. Itt van a
lényeg! Úgy gondolom, lelkületét kellene
megismerni. Az pedig az írásaiból és gondolatainak tanulmányozásából lehetséges.
Megismeréséhez egy-két élménnyel járulhatok hozzá!
Kis gyerekek voltunk. Szüleink minden gyereknek egy-egy színes
pokrócot hoztak a kőszegi gyárból. Nemcsak a mackóinkat nyírtuk
meg ollóval időnként... János szakértelemmel megnyírta a vadonatúj
pokrócot. A hazaérkező szülők vallatóra fogtak bennünket. Mindhárman hallgattunk. Én nevettem, s mikor azt mondták, te voltál, még
inkább nevettem. Mint bűnösnek kiporolták a nadrágomat. Másnap
János lelkiismeretének terhét közölte édesanyámmal: szegény Józsi, ő
kapott ártatlanul, pedig én voltam a tettes.
1957-ben szentelt Kovács Sándor püspök úr. A szentelés után a
Püspökvárba meghívta a szentelendőket, azok plébánosait és közeli

rokon papokat. János testvéremet kifelejtették. Mind a mai napig rejtély számomra, hogy senkinek sem tűnt fel, hogy három testvér közül
csak kettő van jelen az ebéden. A szentelés után János közölte velem,
hogy ő nem kapott meghívást. Kérleltem, hivatkoztam arra, hogy feledékenység, menjünk fel a nagyterembe és nézzük meg az asztalnál,
hogy ki van-e írva a neve. Hát nem volt! Mosolyogva hazament édesanyám kosztját enni. Fájt nekem, hogy ebéd alatt sem kereste senki
(Püspök atya érzékeny volt az ilyen illem-ügyekben). Csodáltam szerénységét, nekem az eset nagyon fájt.
Mindhármunk újmiséje a szombathelyi Zárdatemplomban volt. Ott, a nálunk
jóval idősebb unokatestvérünk volt a
plébános. Teológiai tanár volt, majd a
szeminárium megszűnésekor ezt a kis
templomot kapta működésének helyéül,
de nemcsak azért újmiséztünk nála. Plébániánk vezetője egy más egyházmegyéből idekerült békemozgalmi ember
volt. Neki nagyobb gondjai voltak, mint
a három hivatással foglalkozni. Az újmisés ebédek, két szobás szűk otthonunkban zajlottak le, nagyon is szerényen,
mondhatjuk szegényen.
Első helyemen János először és utoljára meglátogatott. November
elején máris továbbhelyeztek a Jugoszláv határsávba. Amikor a plébánián beszélgettünk, a filiába hívtak beteget ellátni. Ez volt életem első
betegellátása. Milyen jól is jött a motor. A beteg háza előtt megálltunk. Mondtam Jancsinak, menjen be helyettem és lássa el a beteget.
Nem! - válaszolta, neked is el kell kezdened egyszer a betegekkel való
foglalkozást. Én megvárlak. A látogatás után levelet kaptam tőle. Kioktatott, hogyan viselkedjem a háziakkal: „Kerüld a magasságokat és
meredélyeket...”. Ez pontosan azt jelentette, hogy ne törekedjek nagy
helyekre, a meredély pedig a békepapságra utalt.
1957 ádventjében még egyszer találkoztunk odahaza. Terveket
szőttem, hogy karácsonyra mit ajándékozzak neki első, nevetséges

papi jövedelmemből. Aztán megérkezett szüleimhez a kethelyi karácsonyfa, és János levele. János soha többé nem érkezett haza! A karácsonyfa nem került be a szobába. Édesanyánknak a karácsonyfa a legnagyobb fájdalmat jelentette, nem Jézus születését, hanem fia halálát.
Ő is hitte erős hittel, hogy az Isten-szeretőknek minden a javukra válik.
Brenner József
Megjelent a 2009-es Szombathelyi Egyházmegyei Kalendáriumban

Anyakönyvi hírek
Temetés
Rácz Gyula István: 2018. április 27.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 30, hétfő, Szent V. Piusz pápa, 7 óra: Püspök atya szándékára
Május 1 kedd, Szent József, a munkás, 7 óra: A Plébánia híveiért
Május 2, szerda, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 18 óra: +
Józsefek
Május 3, csütörtök, Szent Fülöp és Jakab apostolok, 18 óra: A Szűzanya tiszteletére
Május 4, péntek, Szent Flórián vértanú
9.15 óra: Horváth István temetési szentmiséje
18 óra: + Vince édesapa, nagyapa, após
Május 5, szombat, 15 óra: A Plébánia híveiért
Május 6, Húsvét 6. vasárnapja
7 óra: + Károly és Margit szülők
8.30 óra (Bazita): Garami szülők és a Geiger család + tagjai
10 óra: Élő Johanna
18 óra: + Gyula és Karolina szülők, élő és + hozzátartozók

