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Megérkezett a Boldog Brenner János-harang 
 
Boldog Brenner János születésének 90. évfordulója alkalmából 
az egyházmegye támogatásával és a hívek adományaiból 
egy 160 kg-os harang elkészítésével tisztelegünk a mártír 

előtt, aki 1931. december 27-
én látta meg a napvilágot. 
Az Úr készítette elő ezen al-
kalmat, hiszen a háborúba 
elvitt harang helye adta az 
újabb harang elhelyezésének 
lehetőségét. Ezt felismerve 
− és a jeles évforduló is elér-
kezett  − méltónak találtuk, 
hogy annak a templomnak 
a tornyába kerüljön elhelye-
zésre a Boldog Brenner  Já-
nosra emlékeztető motívu-
mokkal ékesített harang, ahol 

az édesanya és a család bemutatta Istennek és a keresztvíz 
alá tartotta a kisgyermeket. 1931. december 31-én Vargha 
Theodorich atya megkeresztelte és János nevet kapta. Így 
az Úr − akkor még nem tudta senki − kiváltságos ajándékkal 
gyarapította egyházközségünket. Azt csak a Jóisten és a 
szülők, különösen az édesanya tudja, miért lett kiválasztott 
János. A János név így nem a véletlen műve. A haranggal 
való tisztelgés a katolikus hagyományban gyökerezik. A 
harang zúgása imára hív. Több településen ma is szokás a 
halottat kiharangozni, amilyen hamar csak lehet, így lehetőség 
nyílik arra, hogy lelkét imákkal kísérjük a nagy úton. Elgon-
dolkoztató az a tény is, hogy János élete a karácsony köré 
szövődik. Küldött és példa volt ő, a Jó Pásztort követte 
életében. Az Úr csodásan rendezte el, hogy előbb a Kis Jézus 
szülessen meg, majd a családot újabb saját gyermekkel aján-
dékozta meg. Akkor még nem tudták, hogy ez az öröm 
1957-ben az öröm vasárnapjára gyásszá változik. Ettől kezdve 
az édesanya Szűz Máriához hasonlóan megkapta a fájdalmas 

anyai életet és haláláig 
− 1991. december 24.− 
hűségesen látogatta Is-
ten házát.  A család élete 
mélyen kötődött a feren-
ces templomhoz. Külön 
helyük volt az ősöknek, 
ma a papi szék helye. Az 
édesanya a folyosón min-
dig ugyanazon a helyen 
foglalt helyet a szentmi-

séken és az imádkozás elvégzésekor, ahol annak idején a 
családtagjaival együtt volt a templomban. Ők átélték a ke-
resztáldozatot, meg is kapták a jutalmat, a papi hivatást, 
János a kiválasztottság által a vértanúságot. Adjunk hálát Is-
tennek,hogy az egyház által fölemelt vértanú lába nyomán 
járhatunk, és merítsünk erőt az Ő életéből. Bízzunk, ne csüg-
gedjünk, mert AZ  ISTENT SZERETŐ EMBEREKNEK MINDEN 
A JAVUKRA VÁLIK.                    

             (Csire Imre) 

 
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe  
−Szerzetesi hivatások napja 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Balázs-áldás 
 
Szent Balázs püspök és 

vértanú közbenjá-
rására szabadítson 
meg téged az Is-
ten a torokbajtól 
és minden más 
bajtól: az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek. 
Ámen. 
 

Állami támogatással lehetővé válik templomunk ke-
resztjének felújítása 
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Hirdetések 

 
Idősek, nyugdíjasok szá-
mára közösségi találkozás 
február 14-én de. 10 óra-
kor lesz a Szent Erzsébet 
teremben.  
A nyugdíjas klubot Ko-
vács Ferenc székesegy-
házi káplán atya vezeti. 
Várjuk rá az idős testvé-
reket. 
 

Február 20-án a 10 órai szentmise 
keretében Dr. Székely János püspök 
atya megáldja a Boldog Brenner Já-
nosról elnevezett harangot, amelyet 
a templomtoronyban helyezünk el.   

 
A BOLDOG BRENNER JÁ-
NOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
szeretettel hívja a leendő 
1. osztályos gyermekek 
szüleit felvételi tájékozta-
tóra február 17-én, csütör-
tökön 17.00 órára az iskola 
épületébe. A járványhely-
zetre való tekintettel a 
gyermekeknek nem tarta-
nak foglalkozást. 

Holtomig meg holtáig…  
 
Ha eggyel el is lehet bánni, ketten azonban ellenállnak 
neki, a hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar. (Préd 
4,12) Az igazán erős köteleket három fonatból szokták 
összefonni. Azaz egy fonál is tart valamit, ha már kettőt 
sodornak össze, erősebb, de az igazi az, ha hármat. A há-
zasságra ez különösen is érvényes. Fontos, hogy ketten 
igazán szeretetben összefonódjanak, de igazán erősen 
akkor fog tartani, ha hármas fonál lesz, és Jézus Krisztus, 
mint harmadik, ott van velük. 
A másikhoz tartozás, két ember boldog kapcsolata. Nemcsak 
„én” és „te”, hanem „mi”! Döntés és elköteleződés a min-
dennapokra. Minden nap! Újra és újra! Hogy mi-minden 
kincs van elrejtve egy ilyen életközösségben, és milyen 
sok új feladatot is jelent ez? Megnöveli az ember lehetőségeit, 
de mennyire megnöveli a felelősségét is. Sokan csak az  
előbbire koncentrálnak, az utóbbit nem akarják komolyan 
venni. 
Két nagy kérdés: hogy mit csinálunk az életünkkel és kivel? 
De fogalmazhatunk úgy is, hogy kiért élek, miért élek? A 
kapcsolati örömök alapvető emberi igények, melyek által 
boldogság költözik életünkbe. A kezdő lépésekben nyújtunk 
segítséget a 2022-es év jegyesoktatási kurzusával,mely 
az alábbi tematika szerint áll össze. A helyszín minden alka-
lommal az Oratórium. 
 
02. 26. 9.00. -Tokár János, plébános :A házasság szentsége, 
az ima ereje (Miért kell a jegyesoktatás?) / 03. 05. 9.00 -
Kabay Zoltán és Anikó: A család, ahonnan jövök... Szokások, 
képességek, hajlamok. (A házasságot megélni és nem 
túlélni kell!) /03. 12. 9.00. -Melega Miklós és Tímea :Szere-
tetnyelvek (Gary Chapman - 5 szeretetnyelv) /03. 19. 9.00- 
Ádám Péter és Kata :Kommunikáció és konfliktuskezelés 
(Hogy a vita ne veszekedés legyen!) /04. 02. 9.00. -Kóta 
Péter és Judit: Testi és lelki tisztaság, családtervezés (Minden 
gyermek ajándék!) /04. 09. 9.00 - Gyenese Balázs és Csilla: 
Családi élet, ünneplés, időbeosztás, anyagiak  
04. 23. 9.00 Mise, agapé, kirándulás 

 
 
 
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 kerülje-
nek, akik a tízparancsolat szellemében 
– annak minden pontját komolyan véve 
– igyekeznek végezni képviselői mun-
kájukat!  
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”!

 
Az egyes napok szerkezetét a következőképpen tervezzük:   
9.00- Ima, bevezető, ráhangolódó csoportfoglalkozás 
10.00- Előadás 
10.30-11.30 Reflexió, beszélgetés, játék.  
A reflexió, a beszélgetés két házaspár koordinálásával 
történik. 

                          (Ádám Kata) 


