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Legyünk hálásak és adjuk át Karácsony Örömét! 

 
 December 27-én Boldog Brenner 
János 90. születésnapját ünnepeltük 
dr. Székely János megyéspüspök által 
bemutatott szentmisében. Sajnos 
templomunk nem telt meg, pedig 
ha igazán érezzük a tiszteletet a vér-
tanú és a megyés püspökünk iránt, 
a folyosónak is tömve kellett volna 
lenni. Az ünnepre tervezett harang-
szentelés későbbi időpontban tör-
ténik. A harangöntő mester ígéretet 
tett a mielőbbi elkészítésre. 

 A Brenner család életében nagy szerepe van a Karácsonynak. 
Tóbiás, a nagyapa− korábbi polgármester− szintén  e jeles 
napon született. Julianna édesanya 1991. december 24-
én tért haza az Úrhoz, ahol szeretett fia várta. János atya 
vértanúsága az öröm vasárnapjára esett. Földi életének 
kerete közrefogja a Karácsonyt. Mindhárom gyermeket 
templomunkban keresztelték. Nagyon szoros kapcsolatot 
ápoltak a ferences testvérekkel. Fulgenc testvér a rend fel-
oszlatása után is rendszeresen kapcsolatban volt a családdal. 
Aki többet akar megtudni a család és plébániánk kapcso-
latáról utána járhat. (2010. és 2011. Pax et Bomun nagyböjti 
és a 2011-es Szent Ferenc ünnepére kiadott számokban). 
Azt gondolom, minden korban megilleti őket a tisztelet. 
Szent Erzsébet és Assisi Szent Ferenc mellett már Boldog 
Brenner János is égi pártfogónk, hiszen gyermekkorának 
és életének meghatározó eseményei itt zajlottak templo-
munkban. Bizalommal kérjük közbenjárását. 
János püspök atya szentbeszédében ráirányította figyel-
münket a jászol egyszerűségére és alázatára és Isten gyer-
mekként történő belépésére életünkbe. Mindig úgy cso-
dálkozzunk rá erre a nagy eseményre, mintha először 
látnánk a jászolban fekvő kisdedet, Isten egyszülöttét. Ha-

sonlóan já-
rulunk a ke-
reszt elé is. 
Jézus földi 
életének ke-
rete (jászol 
és kereszt) 
l e g y e n 
m i n d ny á -
junk számá-
ra vezércsil-
lag, amely 
jelzi a he-
lyes utat, 

amelyet végig kell járnunk megkeresve Isten akaratát. 
Püspök atya elénk állította Assisi Szent Ferenc életét is, aki 
az első élő betlehemet készítette Greccióban, valamint 
Boldog Brenner János és édesanyja életét követendő pél-
daként. Idézett a vértanú lelki naplójából.                       

        (folytatás a 2. oldalon) 
 

Betlehem megáldása 
 

Istenünk, add, 
hogy kész-
ségesek le-
gyünk befo-
gadni az életet. 
K ö s z ö n j ü k , 
hogy Fiadban, 
Jézus Krisztus-
ban Karácsony 
hideg és sötét 
éjjelén az igazi 
világosság jött 
közénk. Add, 

hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem 
vegyük észre, hogy megtestesültél, közöttünk éltél, és osz-
toztál a számkivetetettek és legelesettebbek emberi sor-
sában.  
Kérünk, Istenünk, áldd meg † ezt a betlehemet, melyet 
közösségünk tagjai irántad való szeretetük és tiszteletük 
jeléül minden évben elkészítenek és elhelyeznek. Szálljon 
azokra is áldásod, akik útjuk során itt, e betlehemi istálló 
közelében megpihennek: különösen a gyermekeket vállaló 
családokra és azokra, akik életük terheit hordozzák, akik 
otthont és társakat keresnek.  
Add, hogy minden család hasonlítson a betlehemi családhoz: 
legyen minden édesanya Mária, legyen minden édesapa 
Szent József és legyen minden kisgyerek Kisjézus, akinek 
jövetelét mindenki örömmel várta. Adj reményt és fényt 
nekünk, hogy Jézus földi születésének ünnepe hozzon 
minden közösségünkhöz tartozó testvérünknek derűt és 
fényt. Add, hogy a te világosságodban járjunk a megtisztult 
szív örömével, ne pedig bűneink sötétségében. Ezt kérjük 
tőled, Istenünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 
 
Szenvedő Krisztus szobrának megáldása 

 
Könyörögjünk.  
Mindenható örök Istenünk! Te 
helyesnek tartod, hogy szent-
jeid képmását szobrok vagy 
festmények alakjában elkészít-
sük. Így valahányszor testi sze-
münkkel képmásukra tekin-
tünk, cselekedeteikről elmél-
kedve szent életük példájának 
követésére buzduljunk.  
Kérünk, áldd  meg ezt † a fel-
újított szobrot, amelyet te Fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus szen-
vedésének emlékezetére ké-
szítettünk.   
Add kegyelmedet, hogy aki ez 
előtt a szobor előtt Fiadat kö-

nyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat 
a földön, és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
A karácsonyi hírlevelünkben olvashattunk az oldalbejáratnál 
elkészített betlehemről.  A betlehemmel szemben van  
elhelyezve a szenvedő Krisztus szobra, melynek restaurátora 
sajnos nem élhette meg a szobor megáldását. A szentmise 
végén püspök atya megáldotta mindkét emlékhelyet. A 
betlehemnél elhelyezte a Szentföld köveit, és a Jordánból 
hozott vízzel meghintette azokat. Keressük fel gyakran e 
helyeket, őszinte alázattal kérjük Istent, segítse életünket 
és adjunk hálát a kapott ajándékokért.    

           (Csire Imre) 
 
2021-es év a hitéleti statisztika számainak tükrében 
 
Plébániánkon a római katolikus hívek száma 3840 fő. 
Az előző évvel összevetve nézzük először a jellemző ada-
tokat:            
                            2020                             2021                  
keresztelés:       14                               28 (14 fiú, 14 lány) 
elsőáldozás:      32                               32 
bérmálás:            7 (4 katekumen)           
házasságkötés:  7 pár                 10 pár 
betegek kenete:                               87 fő 
temetés:        43  (24 ffi, 23 nő)       42 (17 ffi, 25 nő) 
Kimutatásunk szerint megközelítően negyvenezer szent-
áldozás történt ebben az esztendőben. 
Minden első pénteken, a húsvét és karácsony előtti idő-
szakban részesültek betegeink a bűnbánat szentségében, 
és magukhoz vehették az oltáriszentségben az Úr Jézust. 
Általános és középiskolai hitoktatás iskolai keretek között 
történik. Számuk: 271 (tavaly 268 volt). 
Az óvodások számára az ovis miséket kéthetente szomba-
tonként du. 4 órai kezdettel tartjuk meg 15-20 kisgyermekkel 
és szüleikkel együtt. 
Plébániánkon 16 közösség működik. A járványhelyzetre 
való tekintettel az év elején több csoport személyes talál-
kozása elmaradt, s inkább online formában tartották meg 
az összejöveteleket.  
A ministránsok száma továbbra is erősen ingadozó, 10 és 
15 fő között mozog, főbb ünnepeken a Szalézi templom 
ministránsai is részt vesznek az asszisztenciában. Hasonlóan 
a tavalyi évhez, a vasárnapi 10 órás diákmise utáni teázás 
továbbra is közkedvelt a testvérek körében, bár a moso-
gatásért felelős személyek kiválasztása még folyamatban 
van. 5-10 lány énekel hétről-hétre a vasárnapi 10-es szent-
misén a Fülemüle kórusban. 
Az idei nyáron 2 hittanos tábort is szerveztünk a Balatonra, 
melyen elsősorban az ifjúsági és családos hittanosok, ill. a 
Zrínyi Ilona Általános Iskola hittanosai vettek részt. 
A közösségépítés a hittanórákon kívül a Ferences Esték  
(Festék), kirándulások, egynapos összejövetelek, táborok,  
zarándoklatok, estek során szerveződik. Kiemelkedő esemény 
volt plébániánk életében az idén a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus, ill. az Úrnapi körmenet.   
Évek óta fiatal és idősebb házaspárok közreműködésével 
történik a jegyesoktatás. 
Minden nap reggeli és esti dicséretet imádkozunk a papi 
zsolozsmából. Hetente hétfőn, szerdán és pénteken szent-
ségimádásra maradunk a templomban a 9-es szentmise 
után. 
Rendszeres ima-összejöveteleink: októberi rózsafüzér, májusi 
litánia, fatimai imaestek, péntekenként Jézus szíve imaóra,  
nagyböjti keresztút.  
Az ünnepek alkalmából rendszeresen részesülhetünk áldásban:  

 

 
(pl. családok, apák, gépjárművek, megáldása, Balázs-áldás) 
A Karitász munkatársai rendszeresen nyújtanak segítséget 
rászoruló felebarátainknak, külön gyűjtésekkel és a Szent 
Antal-perselybe elhelyezett adományokból.  
Minden nap a Zalaco pékség kenyérrel és péksüteménnyel 
segíti a rászorulókat. Az Egyházmegyei Karitász szervezésében 
hétfőn és kedden 9 órától pékáru mellett; gyümölcs és 
zöldség kiosztására is nyílik lehetőség december óta.  
 

Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
“Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában,  
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt! ” 
 

Hirdetések 
 
Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és 
az irodában. 
 
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet 
jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.  
 
Bérmálkozási oktatás indul január 12-én du. ½ 4-kor szerdán 
az I. emeleti oratóriumban.  
 
A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak 

énekelnének a szent-
miséken, hanem zenél-
nének is, ezért kérjük 
azokat a testvéreket, 
akik szívesen zenélné-
nek templomunkban, 
hogy jelentkezzenek 
kántorunknál, Farkas 
Patriknál, vagy hitokta-
tónknál, Kinga néninél.  
Jelentkezés január 
hónapban, majd ja-
nuár utolsó vasárnap-
ján a 10 órai szentmise 
után lesz az első próba.  
 

Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok 
szabad hely van.  
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, 
betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot. 
Szentmiséket az irodában lehet íratni.  
 
A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban  
felvételi tájékoztatót tartanak a leendő 5. és 9. évfolyamos 
diákok és szüleik részére, január 12-én 17 órai kezdettel.  
A járványügyi helyzetre való tekintettel a leendő elsős gyer-
mekek és szüleik számára hirdetett iskolára felkészítő foglal-
kozásokat jelenléti formában nem tartják meg.  
Addig is az iskola honlapjáról tájékozódhatnak az intézményről 
és a felvétel rendjéről. 
 

  


