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3 másik társával együtt minden reggel eljárt szentmi-
sére; a kispapokra jellemző áhítattal térdelt az utolsó 
padsorokban. Ott ismerte meg feleségét is, akinek 
akkor még meg is jegyezték: hogyan gondolhat olyat, 
hogy „kikezd” a kispapokkal. Egyetemi évei alatt ,1956-
ban még börtönbe is került, hiszen – ahogy mondta 
– rossz időben volt, rossz helyen. A veszprémi várba 
szeretett volna ugyanis bejutni, s mivel körülötte a 

társai lőttek az oro-
szokra, őt is ellenálló-
nak vélték, s majdnem 
ki is végezték. 2 hónap 
leforgása alatt megjár-
ta Oroszországot,  a 
Sztálingrádi kavics-
bányát, Uzsgorodot, 
Sztrijt. Ezek a fiatalkor-
ban ért lelki megráz-
kódtatások csak erő-
sítették hitét; főleg 
olyan emberi értelem-
mel felfoghatatlan 
helyzetekben, ahol rá 
kellett döbbenie újra 
és újra, hogy kitartó, 
szívből jövő imával a 
Jóisten megsegíti. Az 

egyetem elvégzése után a pamutgyárba került mér-
nökként, majd főmérnöki kinevezésére több mint fél 
évet kellett várnia „a párttagoktól eltérő más világnézete” 
miatt. A magyarországi textilipar megszűnését követően 
a Latexbe került szintén főmérnökként. Itt is tanúságot 
tett a nyíltan sosem hangoztatott vallásosságáról, 
mikor több száz ember elbocsátásának hírére szoli-
daritást vállalva az érintettekkel ő maga is beadta a 
lemondását, így előnyugdíjazták. Az Isten iránti mély 
elköteleződés lelkületét továbbadta gyerekeinek, uno-
káinak, s most dédunokái következnek. Unokái között 
van elsőfogadalmas ferences testvérünk is, s unokái 
egytől-egyig zenei vonalon, valamint közösségformálás 
terén is követik és folytatják nagyapjuk egyházunkért 
tett példaértékű szolgálatát. Feri bácsi mind a mai 
napig „lelkiismeret-furdalást” érez, ha kihagyja a hajnali 
szentmisét, s a reggeli zsolozsmát, ahol sokszor kihal-
latszik erőteljes, Istent dicsőítő énekhangja. Megvallása 
szerint neki mindig segítettek hitének megtartásában 
az apró, rutinnak tűnő Istennel töltött pillanatok: így 
pl. a saját erőből felépített Jurisich utcai háza kertjének 
végében kialakította a maga kis lourdes-i barlangját, 
ahova a nővérétől ajándékba kapott Szűzanya-szobrot 
helyezte el. Itt – esténként mécsest gyújtva – ad hálát 
Istennek azért, hogy eddig mindig érezhette a „mennyei 
seregek” támogató erejét. Azt vallja ugyanis, hogy ő 
hívőként mindig társaságban volt, támaszkodhatott 
a Mindenhatóra – ahogy ő fogalmazott – „Valakire”. S 
akik bizony nem hisznek Istenben, ők egyedül vannak. 
A járványt minden veszteségével együtt is úgy élte 
meg, hogy ez az Úr oltalmazó érintése. Ezzel ad 
végtelen türelemmel lehetőséget arra, hogy „észhez 
térjünk”, s miként azt Feri bácsi hangsúlyozta, értelmünk 
helyett szívünkkel lássuk meg az igazi Isteni és emberi 
értékeket, térjünk vissza az egy és igaz útra, s kövessük 
a végtelen szeretet, igazságosság, jóság, hűség és ir-
galmasság Atyját.  
 

Újabb relikvia Boldog Brenner Jánostól 
 
A napokban kaptam az alábbi kisalakú, keretezett 
képet, hátsó borítóján hátborzongató sorokkal:  
 
“Idézem utolsó találko-
zásunkkor, amit mond-
tál nekem „majd, ha 
hír jön, hogy meghal-
tam az árokparton ki-
terítve„ gondoljon rám 
ön, akit nagyon ked-
veltem és titkaimnak 
birtokosa marad:  Isten 
Vele.”  
 
„Szeretett vértanú 
testvéremnek La-
cinak emlékére,  
akit az Istentele-
nek meggyilkoltak 
a Rákosi rezsim 
idejében. Áldott legyen az Úr, szentjeiben és Vértanúiban. 
Amen. P. Kiss Konrád OFM. Örök barátod.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

      (Közzéteszi: P. Kercza Asztrik) 
 

Hirdetések 
 
Jövő szombaton – Úrnapja előestéjén – június 5-én, 
délután 5 és 6 óra között Szentségimádás lesz temp-
lomunkban. Ez a Szentségimádás egyben előkészület 
az Eucharisztikus kongresszusra. Várjuk a testvéreket 
a közös szentségimádásra. 
 
A jövő vasárnap – Úrnapján – a délelőtt 10 órai szent-
mise után a Főtéren ünnepi körmenetet tartunk. Buz-
dítjuk a kedves testvéreket, hogy vegyünk részt ezen 
a közösségi hitvalláson. Legyen imádságunk, énekünk 
tanúságtétel a hittől távol élő testvéreink előtt a ke-
resztény katolikus értékeink mellett.  Emiatt a ½ 12-
es szentmise elmarad.  
 
2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 
18 órai szentmise elmarad. A szombati és a vasárnap 
esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.  
 
A 2021. június 28 - július 2. között meghirdetett káp-
talanfüredi nyári táborunkra még várjuk a jelentkezőket.  
 
2021. július 8-10-ig tartó IX. Sümegi zarándoklatunkra 
június 15-ig még lehet jelentkezni. 
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Körmenetek szerepe a liturgiában 
 
Az elmúlt időszakban több alkalommal is tartottunk 
kisebb-nagyobb körmeneteket templomunkban és 

a templom körül 
(Szent Mihály, Hús-
vét, Fatimai Szent 
Szűz, Szent Rita 
ünnepén).  
Egy rövid kis ösz-
szefoglalást talá-
lunk itt a legna-
gyobb, úrnapi kör-
menetünkre ké-

szülve: A körmenet a  vallásosságnak az emberi ter-
mészetben gyökerező közösségi megnyilvánulása, 
ünnepélyes, rendezett vonulás imádság, ének kísére-
tében.  
A vallástörténet tanúsága szerint szinte minden kul-
túrában megtalálható ma is. Nagyobb természeti 
csapás esetén az egész lakosság egyaránt részt vett 
az ünnepen. A Szentírásban a frigyládát ünnepélyes 
körmenetben vitte Dávid a Sionra, Salamon a Temp-
lomba a 131. zsoltárt énekelve. Jézus bevonulása Je-
ruzsálembe volt az első keresztény körmenet.   
Az első egyházi körmeneteket a 4. században az ül-
dözések megszűnte után tartották. Az első szentséges 
körmenet az 1270-es években, Úrnapján volt. Ma imád-
kozó és éneklő hívők sokaságának vonulása a papság 
vezetésével egyik szent helyről a másikra, hálaadó, 
könyörgő vagy a vallásos érzületet gyarapító szán-
dékkal. Lényegéhez tartozik a papi vezetés, ami meg-
különbözteti a búcsús csoporttól.  
A liturgikus évben rendszeresen visszatérő körmene-
tek: gyertyaszentelő, virágvasárnapi, keresztjáró , bú-
zaszentelő, feltámadási (a két utóbbi szentséges), illetve 
templomok saját körmenetei.  
Rendkívüli események kapcsán, pl. esőért, természeti 
csapások, járványok elhárításáért, békéért, szentek 
közbenjárásáért, 
hálaadásként is 
tartható.  Hiva-
talos vezetője a 
plébános. A kör-
meneten a pap-
ság, a szerzete-
sek és a vallásos 
társulatok saját 
ruhájukban, a hí-
vők ünneplő vagy a bűnbánatra utaló öltözetben (a 
férfiak födetlen fővel) vesznek részt, szentséges kör-
meneten égő gyertyával v. fáklyával. A körmenet út-
vonalát a helyi hagyományok szabják meg. A körme-
netek lehetősége szorosan összefügg az egyház sza-
badságával, illetve üldözött voltával.  
 

          (Részlet a Magyar Katolikus Lexikonból) 

 
Akik a hitben előttünk járnak… 
 
 Szent Lukács evangéliuma két szent öreget elevenít 
meg az Úr Jézus templomi bemutatásakor. Mindketten 
éltesebb korúak és napjaikat a templomban töltik. A 
mi környezetünkben is élnek ilyen testvéreink, akik 
imádságukkal, a jó Istennek átadott életükkel éltetik 
közösségünket. A természetjárók, az erdészek ismerik, 
a térképeken jelölik azokat az öreg fákat, amelyek 
akár évszázadokon át is megmaradtak. Ezek viszonyítási 
pontként tájékozódást, eligazodást, segítséget jelen-
tenek számunkra az erdőben. Adja a jó Isten, hogy 
idősebb testvéreink így maradjanak meg fiataljaink 
szívében! 
Gerencsér Ferenc -nyugalmazott vegyészmérnök; 

templomunk volt 
ministránsa, az egy-
kori híres székesegy-
házi énekkar kóris-
tája, 3 gyerekes csa-
ládapa, 11 unokás 
nagyapa, és 4 déd-
unoka dédapja 
megosztotta velünk 
az Istennek odabí-
zott életének főbb 
mozzanatait, gon-
dolatait, hiszen – 
ahogy találóan meg-
jegyezte – ő egész 
élete során érezte Is-
ten gondoskodó te-
nyerének nagyságát 
és végtelen jóságát. 
Feri bácsi eddig 87 

éven keresztül mondott minden nap Igent az Úrnak, 
bármilyen fordulatok is következtek be az életében, 
mindig ott volt az egy és igaz igazodási pont: a vallásos 
lelkülete, s annak minden körülmény – kihívás – között 
való megtartása. Feri bácsi vallásos szülők gyermekeként 
megkapta azt a szilárd alapot, mely később lépéseit 
vezérelte a szeretetben való növekedése során.  
4 évesen a szombathelyi Vásármajorból édesapja ha-
tározta el, hogy olyan helyre költöznek, ahol Feri 
bácsit nővérével együtt igazi Istenszerető környezetben 
tudja felnevelni. Így kerültek a Kinizsi Pál utcába, s 
lelkes templomba járóként a ferenceseknél kezdte 
meg gyermekként egyházi szolgálatát. 6-7 éves korától 
kezdve ministrált itt, a bombázások alatt ide járt édes-
anyjával misére. Közben átélte annak fájdalmát és 
örömét, hogy édesapja megjárva a hadifogolytábort 
szerencsésen hazatért és hozzáfoghattak az újjáépí-
tésnek. Édesanyja családjának tagjai is szolgálták 
Istent a vépi plébánián sekrestyésként, harangozóként. 
Unokatestvére, nagybátyja papok voltak. Vallásossága 
a Veszprémben eltöltött egyetemi évek alatt mutat-
kozott meg igazán, mikor vegyészmérnök hallgatóként 
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