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„Legyen […] ez az Emlékév a csendes, imádságos emlé-

kezés, a helyi közösségek Brenner János tiszteletében való 

megerősödésének ideje, azzal a felelősségtudattal, hogy ha 

megtörténik a boldoggá avatás, akkor az mindannyiunk 

számára olyan esemény legyen, aminek szívből tudunk 

örülni, mert egy olyan embert tisztelhetünk onnantól kezd-

ve a boldogok sorában, aki számunkra ismerős, kedves és 

akinek a boldoggá avatásával szívünk egyik nagy vágya 

teljesedik be” – írta Császár István atya egyházmegyei kor-

mányzóként 2016 adventjén kelt körlevelében, melyben 

meghirdette a Brenner János Emlékévet. Az Emlékév vége 

felé tartsunk rövid számvetést – a teljesség igénye nélkül 

–, mit is sikerült ebből megvalósítanunk.

 z Emlékév 2016. december 17-én a szombathelyi sza-
lézi templomban tartott szentmisével vette kezde-

tét, melyen szép számmal vettek részt az Egyházmegye hí-
vei és papsága, köztük Brenner József nagyprépost, a vér-
tanú öccse. A szentmise végén az egybegyűltek mécseseket 
helyeztek el Brenner János sírjánál a templom kriptájában. 
E nap hajnalán a balogunyomi hívek hagyományos jáki 
zarándoklatukat a boldoggá avatásért ajánlották fel.

A téli hónapok több emlék állításának előkészületével tel-
tek: tavasszal megjelent Császár István és Soós Viktor Atti-

la: Nem félek. Brenner János 1931–1957 c. kiadványa a Mar-
tinus Kiadó gondozásában, mely vértanú papunk életútját 
mutatja be számos fotóval illusztrálva. A II. János Pál Ka-
tolikus Szakkollégium diákjai egy kisfilm készítésével em-
lékeztek meg az egykori rábakethelyi káplánról. Ez idő tájt 
készült el Veres Gábor és Koller László szobrászművészek 
munkája: Brenner János egész alakos bronzszobra, melyet 
április 5-én lepleztek le és áldottak meg a szombathelyi 
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium főbejáratá-
nál. Veres Gábor a Püspöki Palota oldalfalára egy dombor-
művet is készített, melynek átadására május 15-én került 
sor, a Szily János Látogatóközpont megnyitásával együtt, 
ahol újra látogathatóvá vált a Brenner Jánosról szóló kiál-
lítás.

Tavasszal megkezdődtek a zarándoklatok: a Szombat-
helyi Egyházmegye papsága május 8-án Szentgotthárdon 
tartotta rekollekcióját, ennek keretében a több mint 70 pap-
testvér közösen mutatott be szentmisét a zsidai Jó Pász-
tor-kápolnánál. Itt, majd május 25-én Vasváron, az Elsőál-
dozók Zarándoklatán Brenner József nagyprépost tartott 
előadást testvéréről. 

Májusban elkezdődtek a 13-i szentmisék a Jó Pásztor-ká-
polnánál. Június 29-én a Szombathelyi és a Győri Egyház-
megye újmisés papja mutatta be a legszentebb áldozatot.
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Brenner János utolsó szentmiséjének helyszínén, a mária-
újfalui Szent Péter és Pál tiszteletére épített kápolnában vet-
tek részt szentmisén a Püspöki Hivatal, illetve a Brenner 
János Kollégium munkatársai. Ugyaninnen indultak, majd 
gyalog járták be a Farkasfa-Rábakethely-Zsida útvonalat az 
egyházmegyei hivatástábor résztvevői. 

A balogunyomi hívek a pünkösd előtti szombaton újra 
zarándoklatra indultak, ezúttal a Jó Pásztor-kápolnához. A 
44 zarándokból 13-an kerékpárral vágtak neki a közel 50
km-es távnak. A szombathely-kámoni és herényi hívek pün-
kösdhétfőn keresték fel a kápolnát. 

A nyár folyamán számos kisebb-nagyobb zarándokcso-
port, illetve táborozó fiatal tűzte ki úticélul a vértanúság 
helyszínét. Így tett dr. Székely János püspök atya is, aki ki-
nevezett szombathelyi megyéspüspökként, az Egyházme-
gyében tett első látogatása napján kereste fel Brenner János 
egykori állomáshelyeit, majd augusztus 26-án a papok és 
szüleik zarándoklatán mutatott be szentmisét az emlékká-
polnánál, melyen részt vettek a Brenner János Imaszövet-
ség tagjai is.

És továbbra is születtek az emlékek: a Brenner János Ál-
talános Iskola és Gimnázium rajzversenyre hívta az alkotni 
vágyó gyermekeket, a magyarlaki hívek pedig Piéta szob-
rot állíttattak a templom kertjében. A megyéspüspök által 
augusztus 27-én megáldott szoborral régi vágya teljesedett 
be a híveknek, mivel annak idején a hatóságok nem enge-
délyezték hasonló szobor felállítását. Az ünnepség alkal-
mából Brenner János emlékét idéző kiállítást is nyitottak a 
helyi Művelődési Házban.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Já-
nosházán Pogányok idején címmel Brenner János életét és 
halálát bemutató színdarabot mutattak be a helyi katolikus 
iskola tanulói.

Az év folyamán Brenner József nagyprépost fáradhatat-
lanul fogadta el az Egyházmegye határain innen és túlról 
érkező meghívásokat, hogy előadást tartson testvéréről. 
Mindeközben megannyi templomban imádkoztak hűsége-
sen Brenner János boldoggá avatásáért, és szerveztek meg-
emlékezéseket, amelyekről hely vagy éppen információ hi-
ányában nem tudtunk beszámolni.

Majd váratlanul megérkezett a hír: Ferenc pápa novem-
ber 8-án kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a 
Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, akit megha-
talmazott nyolc dekrétum közzétételére, melyekben két vér-
tanúság, valamint hat Isten szolgája hősies erényeinek el-
ismerése szerepel. A két vértanú közül az egyik a magyar 
Brenner János rábakethelyi káplán. Beteljesedett, amit vár-
tunk, készülhetünk a boldoggá avatási szentmisére. Isten-
nek legyen hála!                                           

 Molnár Péter – Ipacs Bence



4    Martinus • 2017. deceMber        Martinus.hu

Császár István atya 1968. május 24-én született Szentgott-
hárdon, 1995. június 15-én szentelték pappá a szombathe-
lyi Székesegyházban. Káplán éveit Körmenden töltötte, 
majd 2007-től az Egyházmegyei Kollégium prefektusa, il-
letve a szombathelyi Püspöki Általános Iskola hitoktatója
lett. 2010-től a szombathely-kámoni, majd 2012-től a Fő-
plébánia plébánosa. István atya 2010-től általános helynök,
közben egyházmegyei kormányzói feladatot is kapott, hi-
szen dr. Székely János megyéspüspök beiktatásáig ő vezet-
te a Szombathelyi Egyházmegyét. Életében fontos és rend-
kívül kiemelt szerepet kap Brenner János boldoggá avatási 
ügye, amelynek jegyzője is.

Boldoggá avatják Brenner Jánost, az 1957 decemberében 
vértanúhalált szenvedett rábakethelyi káplánt. Soós Vik-
tor Attila történész, akivel közösen írtak könyvet János 
atyáról, az egyik televíziós műsorban úgy fogalmazott: a 
boldoggá avatás a magyar egyháznak is elégtétel a kom-
munizmus után. Számítottak rá, hogy már most novem-
berben kihirdetik a boldoggá avatás engedélyezését?

Az biztos, hogy egy nagyon hosszú ügy végére került pont 
november 8-án. Tudtuk azt, hogy Brenner János boldoggá 
avatási eljárásának római szakasza a vége felé közeledik. 
Ismert volt számunkra, hogy a bíborosokból és püspökök-
ből álló bizottság tagjai november 7-én tartják kongresszu-
sukat, amelyen Brenner János ügye is sorra kerül. A szívem 
mélyén vágytam arra, hogy az emlékévben Ferenc pápa jó-
váhagyja azt a dekrétumot, amely elismeri Brenner János 
vértanúságát és sor kerülhet a boldoggá avatására. Arra nem 
gondoltam, hogy ez már november 8-án megtörténik, de 
nagy örömmel töltött el. Érdekesség, hogy dr. Gyürki Lász-
ló atya, aki az egyházmegyei szakasz posztulátora volt, e 
napon töltötte be 85. életévét. Nagyon szép születésnapi 
ajándékot kapott a Jóistentől.

Gondolom, a leggyakrabban feltett kérdés István atya 
felé, hogy mikor lesz János atya boldoggá avatása. 

A boldoggá avatás időpontját a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferenciával és a Szentszékkel kell egyeztetnünk. 
Most, amikor beszélgetünk (Szerk.: 2017. november), a ma-
gyar püspökök épp az ad limina látogatásra készülnek Ró-

mába. Elképzelhető, hogy ez idő alatt döntés születik, és ami-
kor e sorokat olvassák, már ismert lesz a boldoggá avatás 
dátuma. A jelenlegi szokás szerint nem Rómában avatják 
boldoggá az illető személyt, hanem abban az egyházme-
gyében, ahol élt, illetve meghalt. Így a helyszín Szombat-
hely lesz.

Melyek most a legfontosabb teendők?

A boldoggá avatás időpontján kívül ki kell jelölni még 
egy dátumot, mégpedig Brenner János liturgikus emlék-
napját. Ez valószínűleg december 15-e, a vértanúság napja 
lesz majd. Össze kell állítani az erre vonatkozó szentmise-
szövegeket, zsolozsmarészeket. Brenner János földi marad-
ványait is át kell hozni a Szent Kvirin-templom altemplo-
mából a Székesegyházba: a Nepomuki Szent János mellék-
oltárnál szeretnénk elhelyezni. Így együtt lehetne a gyónási 
titok áldozata és az Oltáriszentség vértanúja. Természete-
sen mi „csak” tervezünk, javaslattal állhatunk elő, mindent 
a Szentszéknek kell jóváhagyni.

István atya szentgotthárdi születésű, van személyes kö-

tődése Brenner János atyához?

Édesanyámnak, aki Farkasfán járt iskolába, Brenner Já-
nos volt a hitoktatója. Egy emlék nagyon mélyen nyomot 
hagyott a szívében. A gyilkosság évében egy szép, késő őszi
napon János atya akkor érkezett meg a hittanórára, amikor 
a szünetben a gyermekek az udvaron játék közben népda-
lokat énekeltek. Szokása szerint ő is beállt közéjük, és velük 
énekelte a következő népdalt: 

Repülve jött egy madárka, / szárnyaival integet. / Levelet hoz a 

nyakában, / anyámtól jött üzenet. / Édesanyám küldi nékem / ma-

dárkától levelét, / és azt írja, hogy szeretné / látni kedves gyerme-

két. / Repülj vissza kis madárka, / mondd anyámnak: csókolom./ 

Én már többé nem láthatom, / nemsokára meghalok. 

Döbbenetes, hogy a népdal utolsó versszaka valósággá vált.
Talán még megemlítem azt, hogy a szemináriumi évek előtt 
a rábakethelyi plébánia területén kántori feladatokat láttam 
el, főként Magyarlakon, de néha Máriaújfaluban, Farkasfán 
és természetesen Rábakethelyen is. Ezek a helyek Bren-
ner Jánoshoz is közelebb vittek.
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A kezdetektől aktív részese a boldoggá avatási ügynek, 
annak jegyzője. Milyen feladatokkal jár ez a tisztség?

Talán ott kezdeném, hogy körmendi káplánként ismer-
tem meg Soós Viktort, aki érettségi után a Pázmányon tör-
ténelem-hittanár szakon folytatta tanulmányait és kutatá-
si területet kellett megjelölnie. Megkérdezte, mi lenne, ha 
Brenner Jánost választaná. Én jónak tartottam az ötletet, hi-
szen még senki nem foglalkozott vele behatóan. Brenner
József helynök jött bérmálni, vele is beszéltünk erről a terv-
ről, nagy örömmel fogadta a történészhallgató kezdemé-
nyezését. Fontosnak tartottuk a munka során, hogy minél 
előbb egyre több olyan személyt keressünk fel, akik ismer-
ték Brenner Jánost, mint káplánt, de mint kispapot, novíci-
ust is és diákot. Az ő vallomásuk által ismertük meg egyre 
jobban Brenner Jánost és azt a kort, amelyben élt és papként 
szolgált. Viktor ezzel egy időben a levéltárakban is végezett 
kutatást. Az így megszerzett ismeretek után kerültünk be a 
boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakaszába. A jegy-
ző hivatalos feladata, hogy vezesse az ülések jegyzőköny-
vét, ő rendezi és hitelesíti az eljárás iratait, végül hitelesíti 
az akták Rómába küldendő másolatát. 

Sok paptestvér kapott feladatot a boldoggá avatási ügy 
egyházmegyei szakaszában? Milyen feladatok voltak ezek?

A feladatok mellett hadd említsem meg a személyek ne-
vét is, úgy gondolom, mindnyájukat öröm tölti el, hogy eb-
ben részt vehettek és most munkájuk elfogadást nyert.

A kezdeményező (hivatalos neve: actor) a Székeskápta-
lan volt. Vezetője, †Tibola Imre nevezte ki az ügy képvise-
letére a posztulátort, dr. Gyürki László személyében, akit 
az akkori főpásztor, dr. Konkoly István jóváhagyott. Fontos 
személye egy boldoggá avatási eljárásnak a posztulátor. Fel-
adata az ügy lebonyolításának irányítása, nyomon követé-
se, előmozdítása, segítése. Mielőtt a boldoggá avatási ügy
első, egyházmegyei szakasza megkezdődnék, összegyűjti 
a jelölt írásait, a róla vagy általa írt könyveket, cikkeket, a 
vele kapcsolatos dokumentumokat, tanúkat keres, akik a 
jelöltet jól ismerték. 

Az egyházmegyei eljárás első számú felelőse a püspök: 
az ő írásos határozata nélkül nem indulhat el a boldoggá 
avatási eljárás. A püspök felelőssége, hogy az eljárás során 
összegyűjtésre kerüljön minden lényeges írott vagy min-
den fontos szóbeli tanúvallomás és irat. Mivel a püspök 
ezt nem tudja személyesen intézni, ezért szükséges a püs-
pöki megbízott (delegátus bíró), aki a püspök jogaival és 
kötelességeivel teljes egészében felruházott papi személy. 
Ő biztosítja az eljárás minden szükséges részletre kiterjedő, 
teljes körű és jogszerű lefolyását. Meghatározza az ülések 
helyét, elrendeli a tanúk beidézését, vezeti a kihallgatáso-
kat. Ezzel dr. Horváth Lajost bízta meg dr. Veres András 
megyéspüspök. 

Az ügyész (promotor iustitiae) az Egyház egyetemes érde-
keinek képviselője és védelmezője az egyházmegyei eljárás 
során. Elkészíti a kihallgatási kérdőíveket, részt vesz min-
den egyes ülésen. Erre Molnár Szabolcs kapott kinevezést.

A teológus szakértők feladata volt Brenner János ránk 
maradt írásainak ellenőrzése abból a szempontból, hogy 
ezek tartalma a katolikus hittel és erkölccsel megegyez-
nek-e. Ezeken keresztül vizsgálták és értékelték János atya 
személyiségét és lelkiségét. Ezt a feladatot †dr. Szabó Gyu-
la és dr. Németh Norbert végezték el. 

A történész szakértők feladata pedig az volt, hogy a ku-
tatómunka során összegyűlt anyagot megvizsgálják, érté-
keljék. Nagyon hangsúlyos a forráskritikai módszerekkel 
elkészített tudományos értékű életrajz, hiszen ezzel sike-
rült egyre hitelesebben alátámasztani a vértanúság tényét. 
Ebben a munkában dr. Kahler Frigyes, dr. Perger Gyula és 
dr. Soós Viktor vettek részt.

Mivel ilyen ügyet még nem folytattunk le, nem rendel-
keztünk megfelelő tapasztalattal és hozzáértéssel, ezért Ve-
res András megyéspüspök kinevezte Kovács Gergely okle-
veles posztulátort püspöki szakértőnek. Az ő útmutatása és 
irányítása segített abban, hogy az előírásoknak megfelelő-
en, szabályosan végeztük ezt a megtisztelő feladatot. 

Az egyházmegyei szakasz befejezése után az ügy Rómá-
ba került. Erre a szakaszra új posztulátort kellett kinevezni, 
aki Rómában tartózkodik és a Kongregáció számára bármi-
kor elérhető. Ruppert József piarista szerzetes vállalta a posz-
tulátori megbízatást. Nagy tapasztalattal rendelkezik, több 
boldoggá és szentté avatási ügyben munkálkodott már. Na-
gyon hálásak vagyunk neki is önzetlen fáradozásáért. Vé-
gül, de nem utolsó sorban nem szabad megfeledkeznünk 
azokról sem, akik akár egyénileg, akár közösségben buz-
gón, kitartóan imádkoztak a boldoggá avatási eljárás sikeres 
befejezéséért. Köszönjük a lelki támogatást. Angelo Amato 
bíboros is örömmel nyugtázta, hogy emlékévvel, imádság-
gal készülünk a 60. évfordulóra. Akkor még nem tudtuk, 
de most már nagy örömmel és Isten iránti hálával a szí-
vünkben zárjuk le az emlékévet december 16-án a Székes-
egyházban, és készülünk a boldoggá avatási szertartásra.                                                                           

H. Pezenhófer Brigitta
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 z Úr figyelmezteti tanítványait: „Vigyázzatok magatokra 
– vagyis ügyeljetek arra, hogy ne okozzatok botrányokat.” 

A botrány azért rossz, mert sebet ejt, megsebzi Isten népének ér-
zékenységét, gyengeségét. Gyakran ezeket a sebeket egész életün-
kön át magunkon viseljük. A botrány nem pusztán sebet ejt, hanem 
képes még ölni is: megöli a reményt, az elvárásokat, a családokat, 
sokak szívét.

„Vigyázzatok magatokra” – ez a figyelmeztetés mindenkinek szól, 
különösen azoknak, akik kereszténynek vallják magukat, de po-
gányként élnek. Ez Isten népének botránya. Hány keresztény távo-
lítja el az Úrtól saját következetlenségének példájával az embereket! 
A keresztények következetlensége az egyik legkönnyebb fegyver, 
amellyel az ördög gyengíti Isten népét, hogy eltávolítsa az Úrtól. 
Mást mondunk, és mást teszünk.

Ez a botrányt okozó következetlenség ma késztessen arra, hogy 
feltegyük magunknak a kérdést: Mennyire élek következetesen? 
Összhangban élek-e az evangéliummal, összhangban élek-e az Úr-
ral? Hogy nevezhetik magukat keresztény vállalkozóknak azok az 
emberek, akik nem adnak méltányos fizetséget, és kihasználják az 
embereket, hogy meggazdagodjanak. Botrányt okoznak azok a lel-
kipásztorok is, akik nem gondozzák a rájuk bízott nyájat, és eltávo-
lodnak bárányaiktól.

Minden lelkipásztor tegye fel magának a kérdést: milyen barátság 
fűz engem a pénzhez? Vagy az a lelkipásztor is megbotránkoztat, 
aki felfelé törtet, akit hiúsága arra késztet, hogy felfelé kapaszkod-
jon, ahelyett hogy szelíd és alázatos lenne. Az a lelkipásztor, aki ura-
ságnak képzeli magát, és mindenkinek parancsolgat, gőgös, az sem 
szolgálja Isten népét.

Mindnyájan papok és hívők, tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot er-
ről: okozok-e botrányt, és ha igen, akkor mivel? Így tudunk vála-
szolni az Úrnak, és egy kissé közelebb tudunk hozzá kerülni.                                       

Ferenc pápa 

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír

A Szentatya úgy határozott, hogy a Vatikán 
2018-tól kezdve megszünteti a cigarettaá-
rusítást saját dolgozói számára. Ennek oka 
nagyon egyszerű: a Szentszék nem járulhat 
hozzá egy olyan gyakorlathoz, amely egyér-
telműen pusztítja az emberek egészségét.

Bechara Boutros Raï maronita pátriárka, bí-
boros november 14-i szaúdi látogatását sok 
szempontból történelmi jelentőségűnek tart-
ják. A találkozó gyümölcsöző eredménye, 
hogy bejelentették: a szaúdi uralkodó hozzá-
járul, hogy létrejöjjön a vallásközi párbeszéd 
első nemzetközi központja a királyságban. 
Látogatása során találkozott Szalmán király-
lyal és Mohamed herceggel, trónörökössel, a 
szaúdi királyság jelenlegi „erős emberével”.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Rómában működő papi továbbképző intéze-
te történetének kevéssé ismert fejezeteit idéz-
ték fel november 15-én este az Örök Város-
ban, amikor a Pápai Magyar Intézet (PMI) a 
nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit. Az 
eseményen Erdő Péter bíboros is részt vett. 
Egyházmegyénk két lelkipásztora, Bokor Zol-
tán és Molnár János tanulmányi ösztöndíjas 
atyák is az intézmény lakói.

November 19-én, vasárnap tartotta az Egyház 
a szegények első világnapját. Az emléknapot 
Ferenc pápa kezdeményezte az irgalmasság 
szentéve végén. Több mint négyezer nélkü-
löző ember érkezett Európa minden részéről 
önkéntes szervezetek kíséretében Rómába, 
hogy részt vegyen a Ferenc pápa által bemu-
tatott szentmisén a Szent Péter-bazilikában.

Egy Lamborghini Huracánt ajándékozott Fe-
renc pápának az olasz autógyár vezetősége 
november 15-én. Ferenc pápa a küldöttség 
jelenlétében megáldotta az autót, majd ellát-
ta kézjegyével a motorháztetőt. A luxusautót 
árverésre bocsátják, és a bevételt jótékony 
célra fordítják.
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 z Egyházat szokás új Izraelnek is nevezni többek között  
azért, mert számos hagyományt átvett az izraelita vallás-

ból. Az Egyház fájdalmas elválási folyamat során szakadt el a zsidó 
vallási közösségből anélkül, hogy valamikor figyelmen kívül hagy-
hatta volna, hogy a zsidó hitben gyökerezik, s hogy átvette a zsidó 
gondolkodás sajátos elemeit.

Az ősegyház a liturgiáját, ami a mai istentiszteletnek is az alapja, 
a régi zsidó liturgiára építette fel, ami a templomi, a zsinagógai és 
a házi istentiszteletre épült. A templomi istentiszteletet az ősegy-
ház csak kezdetben és csak igehirdető okból ápolta, a zsinagógai 
kultusz elemeinek jórészét átvette a keresztény istentiszteletbe, 
és a házi vallásgyakorlásból is sok mindent megőrzött az Egyház. 
Főként a zsidó szokások (reggeli és esti ima) és a zsidó imaelemek 
(amen, alleluja, hozsanna) mentek át az Egyház liturgiájába. Termé-
szetesen sok új szokás és liturgia is keletkezett, főként a szentségek 
kiszolgáltatása és a szentmise áldozat bemutatása.

A sok hasonlóság ellenére korán megjelent az Egyház életében, 
hogy el akart különülni a zsidó vallástól, már a 2. századi patrisz-
tikus szövegek igyekeztek rámutatni a zsidóság és a kereszténység 
közti különbségekre.

Az egyházszervezet az apostoli korban még nagyon kezdetleges 
volt, hiszen az apostolok és a tanítványaik tekintélye volt a megha-
tározó, különösen is Péter apostolé. Mellettük találhatunk különféle 
karizmatikus adottságokkal rendelkező személyeket, mint például 
a tanítókat, prófétákat és a pneumatikusokat. A püspök–presbiter–
diakónus hierarchikus szervezeti felépítés csak a későbbiekben ala-
kult ki.

Kezdetben a nagyobb városok élére kézfeltétellel elöljárókat (episz-
koposz, azaz püspök) rendeltek és folyamatosan jutottak el az egy-
re kisebb településekre a hit terjesztői. A kisebb települések lelki-
pásztori ellátására nem püspököket szenteltek, hanem csak papokat 
(preszbüterosz), akik be tudták mutatni a szentmisét. Az ő segítőik 
voltak a diakónusok, akik a szeretetszolgálatban, a különféle karita-
tív munkákban tevékenykedtek. Bár ez a 2. század végétől megvál-
tozik, hiszen a diakónusok a püspökök segítői lesznek.

                                                                      Déri Péter



November 4-én Brenner János vértanúra emlékeztek 
Bécsben, a Pázmáneum dísztermében tartott rendezvényen.
Brenner József atya ismertette meg a hallgatósággal testvé-
re példamutató életét. 

November 8-án nagysikerű koncertet adott a Szent 
Efrém Férfikar a szombathelyi Székesegyházban. Az es-
ten óorosz, bolgár, görög és hindi szakrális énekek is el-
hangoztak. 

November 6-án Egyházmegyénk papjainak egy része 
lelkipásztori továbbképzésen vett részt. A nap témája az 
eucharisztikus élet pedagógiája, plébániai eucharisztikus 
csoportok szervezése volt.

November 12-én dr. Székely János megyéspüspök meg-
áldotta a Szent Márton tiszteletére szentelt, megújult zsé-
denyi templomot, ahol külső-belső felújítás zajlott az el-
múlt években. 
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November 6-án alapításának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Szent Már-
ton Látogatóközpont. Textilkiállítás, egy restaurált oltárkép megáldása 
és egy Szent Mártonról szóló énekeskönyv bemutatója volt a program. 

November 9-én a szalézi templomban mutatták be a Brenner János 
Általános Iskola diák színjátszói Szent Márton életéről szóló előadá-
sukat óvodások és alsó tagozatos általános iskolások előtt. 

November 4-én ismét túráztak az Egyházmegye fiataljai az osztrák 
hegyekben. A „Lélektúrák Ausztriába” elnevezésű túrasorozat kereté-
ben ezúttal a Graztól nem messze lévő Seckaut vették célba a fiatalok.
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december 15–17. (péntek–vasárnap) Adventi 
lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Fel-
nőttképző Akadémia) • december 19. (kedd) 
19.30 óra Martinus Exclusive – „Békesség ünne-
pén” – Császár Angéla adventi előadóestje (Püs-
pöki Palota Díszterme – Szombathely, Berzsenyi 
Dániel tér 3.) • január 1. (hétfő) 18 óra Püspöki 
szentmise Szűz Mária Istenanyaságának ün-
nepén (Szombathely, Székesegyház) • január 
6. (szombat) 18 óra Püspöki szentmise Urunk 
megjelenése (Vízkereszt) ünnepén (Szombathely,
Székesegyház) 

November 11-én az Egyházmegye védő-

szentjét, Szent Mártont ünnepelték a Szé-

kesegyházban. A szentmisén jelentette be 

dr. Székely János, hogy a Szentatya jóvá-

hagyta Brenner János boldoggá avatását. 
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 kis csillag a milliárdnyi többi kö-

zött állt fenn az égen. Végtelenül 

messzi kis fehér pont volt csupán. Amikor 

látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag 

milyen erősen fénylik, ezt gondolta: — Én

is szeretnék egyszer így világítani! Egy-

szer ott állni az istálló felett, ahol a gyer-

mek megszületett! De a Föld nagyon tá-

vol van.

A gyermek a jászolban mégis meghal-

lotta kívánságát. És a sok-sok más csillag 

között a kis csillagot is meglátta.

E szívmelengető sorokkal kezdődik 
Maria Loley meséje. A kis csillag fe-
hér pontként leereszkedik a Földre, az
istállóig, és a jászol szélére ül. A gyer-
mek arra biztatja, kívánjon valamit. A
csillag meglepetésében majdnem el-
felejti, mire is vágyott, de végül ezt re-
begi:

— Egyet szeretnék csak — mondta ki 

végül. — Hadd maradjak itt, a közeledben, 

ahol téged láthatlak. Mindig melletted sze-

retnék lenni. Maradhatok?

— Igen — válaszolta a gyermek. — De 

csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El 

az emberekhez, akik itt laknak a Földön. 

S ha elmondod nekik, hogy láttál engem.

A kis csillag megretten a küldetéstől, 
nem hiszi el, hogy megértik őt az em-
berek, és beengedik az ajtajukon. A 
Kisjézus megígéri, hogy ő maga fogja 
kinyitni neki azokat az ajtókat. Végül 
öt ajándékkal látja el a kis küldöttet, 
minthogy öt csillag-ága van:

Ahova elmész, ott mindig világos lesz. 

Az emberek meg fogják érteni beszédedet. 

Meg tudod majd érinteni a szívüket. A 

szomorúakat fel tudod majd vidítani, s vé-

gül a békétleneket ki tudod engesztelni.

Az apró csillag szinte láthatatlanul 
megkezdi vándorlását. Egy vak öreg-
asszonyhoz tér be, aki a sötétben kuco-
rog. Olyan szépen mesél neki, hogy az 
anyóka lelkében különös fény gyúl, 
látni véli a betlehemi gyermeket. Arra 
kéri a csillagot, maradjon vele, akkor 
nem lesz többé egyedül.

— Te már soha többé nem leszel egyedül 

— mondta a csillag. — A gyermek fénye 

most már mindig nálad marad! De 

milyen különös is ez a fény: csak akkor 

tudod megtartani, ha továbbajándékozod.

— Értem — mondta az asszony.

Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta 

kunyhója ajtaját, s elindult a mezőkön 

keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. 

Az úton előtte ott volt a fény. Az a fény, 

amit a világtalanok is látnak.

Hogy ma hol van a csillag, azt nem 

tudom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz 

mind elmegy, akik kívánnak valamit. Az 

asszony azt kívánta, hogy csak annyira 

lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga 

a kis csillag is, ma is még csupán egy 

kis fehér pont lenne az égen, ha nem lett 

volna egy nagy-nagy kívánsága.

    
(Szende Ákos fordítása alapján)

Ennek a felnőtteknek szóló karácso-
nyi mesének a szerzője nem író, reme-
kül sikerült története mégis megtalál-
ható számos karácsonyi gyűjteményes 
kiadványban. Maria Loleyről még az
interneten sem találunk magyarul 

életrajzot. Osztrák szociális munkás   
volt, a jugoszláviai háború menekült-
jein, főként gyerekeken segített. Ta-
valy februárban hunyt el 92 évesen. 
Megkapó története egy kis csillagról 
szól, amely a betlehemi csillaghoz sze-
retett volna hasonlatossá válni. Bár kí-
vánsága reménytelennek tűnt, a gyer-
mek Jézus felfigyelt az őszinte vágyra,
s az eleinte kishitű csillagba bátorsá-
got öntve égi-földi küldötté, hírhozó-
vá tette őt. Történetének olvastán Má-
té evangéliumának sorai juthatnak 
eszünkbe a hegyi beszédből: „Kérjetek

és kaptok, keressetek és találtok, zörges-

setek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki 

kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, 

annak ajtót nyitnak.”

Maria Loley szerint tehát a „nagy” 
betlehemi csillag mellett valahol itt 
van velünk a kis csillag is, a Gyermek 
fényének hozója. Titokban kívánjunk 
tőle valamit!                           

Szauer Ágoston
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Csajkovszkij: Diótörő
Fanni és Rozika
Arról szól, hogy Stohlbaum tanácsos egy csomó embert 

meghív magához. Karácsonyi találkozó van. Megérkeznek 
a vendégek, és a gyerekek berohannak a szalonba, aminek 
közepén hatalmas karácsonyfa van. A lányok babákat kap-
nak, a fiúk fapuskát, fakardot. A hangulat nagyon meghitt, 
vidám. Mindenki jól érzi magát. Az egyik vendég egy báb-
előadást tart a gyerekeknek, amiben szerepel a Diótörő is.  

Melyik részét mutatja be a karácsonynak a Diótörő tör-
ténet? 

Azt, hogy szép a karácsonyeste. Együtt a család, összejön-
nek a barátok, a karácsony csodálatos álmokat hoz. Varázs-
latos a karácsony.

Dickens: Karácsonyi ének
Botond
Van egy milliárdos ember, aki utálja a karácsonyt. Ször-

nyű, unalmas és értelmetlen ünnepnek tartja. Meglátogatja 
őt három karácsonyi szellem. 

Milyen hatással van rá a találkozás?
Ha nem változik meg, akkor majd ha meghal, senki sem 

fog rá emlékezni, mert annyira önző és szeretetlen volt.
Adott valakinek ajándékot?  
Nem, mert nincsenek szerettei. Csak az üzlet volt a min-

dene meg a pénz. Az egyik karácsonyi szellem megmutatja 
neki, hogy a beosztottjának milyen rossz sorsa van. A gyer-
meke nagyon beteg, és meg fog halni. Ez nagyon megijesz-
tette. Végül egészen megváltozik: pénzt ad nekik, és a gyer-
mek túlélte, nem halt bele a betegségbe.

Dani
A történet elején Scrooge rideg, magának való, barátság-

talan ember volt. Úgy érezte, a karácsonyhoz semmi köze,
szinte zavarta a mások karácsonyi készülődése. Annyit lá-
tott csak, hogy ilyenkor áll a munka, és az ünnep kiadá-
sokkal jár. Közvetlen családja nem volt, unokaöccse meg-
hívását és a jótékonyságot is elutasította. Meglátogatta őt a
volt üzlettársa szelleme, majd másik három szellem. Meg-
mutatták neki a múltat, a jelent és a jövőt.

Volt jelenet, amitől boldog lett, olyan, amitől meghatódott, 
és volt, amitől megrémült. Nem akarta, hogy magányos, 

nyomorult véget érjen, ezért változtatni akart életén. Ez 
nem is ment olyan nehezen, hiszen a szíve mélyén jóság 
lakott. Próbált közeledni az emberekhez. Segítette titkára 
családját, és meglátogatta az unokaöccsééket. Mindez jó ér-
zéssel töltötte el, az ő lelkébe is beköltözött a karácsony. 
Már ő is úgy érzett, mint a többi ember.

Botond, milyen a karácsony?
Családi ünnep. Megajándékozzuk a szeretteinket. Együtt 

sütünk, főzünk. Együtt a család.
És amelyik gyereknek nem teljes a családja?
Ő is azokkal van, akiket szeret. Akik őt szeretik.

Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya
Máté
Pánov bácsi cipészmester volt, egyedül élt és szorgosan 

készítette a cipőket. Volt egy Bibliája. Látta, hogy kint az ut-
cán a családok együtt sétálgatnak, de őneki nem volt senkije 
sem. Amint olvasta a Bibliáját, volt egy látomása, amiben 
Jézus szólt hozzá. Azt mondta, hogy másnap figyelje az ut-
cát, arra fog járni és meglátogatja. 

Pánov bácsi egész nap nézte az utcát. Nem látott olyan 
embert, aki Jézus lett volna, de egy utcaseprőt meglátott, és
behívta őt magához, hogy melegedjen meg nála, mert az reg-
gel óta kint volt a hidegben. Az utcaseprőnek is elmondta, 
hogy Jézust várja. És az elhitte, és kívánta neki, hogy eljöj-
jön hozzá.

Telt-múlt az idő, egyszercsak Pánov bácsi meglátott egy 
fiatalasszonyt a gyerekével az utcán, a havas hidegben. Be-
hívta őket is. Észrevette, hogy a kisgyereknek nincs cipője. 
És akkor a legszebb, legjobb alkotását odaadta neki. Legyen 
az övé, lehet, hogy megfázna, és beteg lenne a kis cipő nél-
kül. Aztán elmentek. Pánov bácsi szomorkodott, mert még-
sem jött el Jézus.

Este lett, és megint látomása volt. Jézus beszélt hozzá. Azt
mondta, ott volt Pánov bácsinál, csak ő nem ismerte fel. Mert 
– mondta Jézus – amikor azokon a rászorulókon segítettél, 
rajtam segítettél. 

Ábel, milyen ünnep a karácsony?
A szeretetről szól, Jézus születéséről, mindenki békében 

van egymással. Megajándékozzuk egymást. Az igazi aján-
dék a szeretet.

Honnan tudjuk, hogy szeretnünk kell egymást?
A Bibliából tudjuk, hogy Isten szeret minket. Jézus is a 

szeretetre tanította az embereket. Nekünk is szeretnünk 
kell egymást.                                                                   Salamon Viktória 
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Talán nem annyira közismert, hogy a Brenner János emlé-

kére Szentgotthárd-Zsidán épített Jó Pásztor-kápolnára egy 

alapítvány visel gondot. A negyedszázada létrejött Brenner 

János Emlékhely Alapítvány két tagjával, Dancsecs András 

elnökkel és Huszár Tibor kuratóriumi taggal beszélgettünk.

2000-ben készült egy dokumentumfilm Pogányok idején 

címmel Brenner Jánosról, melyben az ön édesapja, Dan-

csecs Imre is megszólalt. Mikor hallott először vértanú 

papunkról, hogyan ismerte meg alakját?

Brenner János halála után tíz évvel születtem, így csak 
családi körben, szüleim és nagymamám elbeszéléseiből hal-
lottam a káplánról és a gyilkosságról. Nagy nyilvánosság 
előtt senki sem mert beszélni róla. Szinte egészen a rend-
szerváltásig ez volt a helyzet. Amit elmondtak a vértanúról, 
az csak jó vélemény volt: agilis fiatal papnak ismerték meg, 
maga köré gyűjtötte a fiatalokat, kedvelték személyiségét.

Brenner János tisztelete Rábakethelyen és a többi filiá-

ban a gyilkosságtól kezdve nagyon erős volt, hol inkább 

csak a szívekben, hol pedig külső megnyilvánulásokban is. 

Önnek milyen emlékei vannak erről a tiszteletről?

Ahogy már említettem, nyilvánosan nem hozták szóba 
sem a nevét, sem magát a gyilkosságot, ezért a tiszteletét is 
mindenki inkább csak magában hordozta. A rendszerváltás 
után lehetett látni, mennyi tisztelője van Brenner Jánosnak, 
amikor már mindenki nyíltan vállalhatta véleményét egy-
egy vele kapcsolatos esemény, rendezvény alkalmával.

A rendszerváltás után végre nyilvánossá válhatott a 

Magyar Tarzíciusz ügye. Ennek köszönhetően született 

meg 1992-ben a Brenner János Emlékhely Alapítvány. Mik 

voltak az első lépések, és mi történt az elmúlt 25 évben?

Az Alapítvány célja Brenner János emlékének megőrzése. 
Ezért épült a gyilkosság helyszínén a Jó Pásztor-kápolna, 
aminek a fenntartása, környezetének rendben tartása a fő 
feladatunk. Ezen kívül még a zarándok csoportok fogadá-
sa, a május 13-tól október 13-ig havonta tartott emlékmi-
sékhez a kápolna előkészítése is az Alapítvány tennivalói 
közé tartozik.

Az újmisés papok Péter-Pál napján a kápolnában mutat-
koznak be az idelátogató híveknek minden évben, valamint 
évente itt találkoznak az Egyházmegye papjai és szüleik.

Hamarosan sor kerül az emlékhely területén tervezett vi-
zesblokk megépítésére, ami az idelátogató, Brenner Jánost 
tisztelő zarándokok komfortosabb fogadását segíti.

Lassan végére érünk a Brenner János Emlékévnek. Ho-

gyan telt ez az év Szentgotthárdon?

A már említett eseményeken túl őszre felújításra került a 
kethelyi templomot a kápolnával összekötő keresztút. Így a 
zarándokok végigjárhatják a vértanú pap utolsó útját, első-
ként azok, akik december 16-án velünk tartanak az éjszakai 
zarándoklaton. Erre a már évek óta megtartott zarándok-
latra advent harmadik vasárnapja előestéjén, a gyilkos-
ság időpontjában kerül sor. Idén a 60. évforduló kapcsán 
a zarándoklatot megelőzi a szentgotthárdi színházban egy 
filmvetítés, majd ezt követően püspöki szentmise lesz a 
szentgotthárdi templomban. Az aznapi programokra min-
denkit szeretettel várunk!Dancsecs András a Jó Pásztor-kápolnánál 

Fotó: Pácz Gábor
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Huszár Tibor a 

Brenner János Em-

lékhely Alapítvány-

nak olyan tagja, 

aki személyesen is

ismerte vértanú pa-

punkat. Milyen em-

lékeket őriz róla?

Mikor János atya 
1955-ben Rábaket-
helyre került káp-
lánnak, én 9 éves 
voltam. Mi, gyere-
kek nagyon sokat 
tartózkodtunk a 
plébánián. Kozma 
Ferenc esperes úr 
volt a plébános és 
állandóan gyerek-
sereg vette körül. 

János atya pedig velünk kirándult, játszott, ministráltam 
neki. Igaz, nekünk hittant nem tartott, mert ő a filiákban ta-
nított, Kethelyen Kozma esperes úr tanította a hittant. 1957. 
december 15-én édesanyámmal mentem a fél 8-as kismi-
sére. Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy János atyát 
Zsidán találták holtan. Ez igen nagy hatással volt és van 
rám a mai napig.

Sokan tudják önről, hogy a boldoggá avatás imahátte-

rét különösen is szívén viseli. Alapító tagja és a mai napig 

motorja a férfi rózsafüzér-társulatnak. Hogyan indult ez a 

közösség és hogyan működik ma?

Németh Zoltán korábbi szentgotthárdi plébánossal Bu-
dapesten voltunk egy családcsoporttal, és ott hallottam, 
hogy Nagy Károly akkori budapest-pestszentlőrinci plébá-
nosnál férfi imacsoport működik. Innen jött az ötlet: sze-
retettem volna egy férfi imacsoportot, akik imádkoznak 
János atya boldoggá avatásáért. Megbeszéltem a plébáno-
sunkkal, Rimfel Ferenccel és ő beleegyezett. Jó fél évbe telt, 
amíg személyesen elbeszélgettem azokkal – többek között 
búcsújáró- vagy zarándokhelyeken –, akik aztán a csoport 
tagjai lettek. 

A rózsafüzér-társulatunk 2001. október 7-én szentmise 
keretében alakult meg, amit Császár István körmendi káp-
lán, Németh Zoltán szentgotthárdi plébános és Tóth Tibor 
szentgotthárdi káplán mutatott be. Jelen volt Soós Viktor 
Attila történész, a boldoggá avatási eljárás egyik szakértő-
je. Akkor 36 tagunk volt – lehettünk volna többen is, de vol-

tak a csoportot ellenzők, akik visszaléptek –, ma már jóval 
kevesebben vagyunk. Sokan meghaltak, megöregedtek, a 
fiatalokat pedig nehéz bevonni a csoportba.

Minden hónap 15-én, János atya halálának napján jö-
vünk össze és imádkozzuk az aznap aktuális rózsafüzért. 
Van, hogy a Jó Pásztor-kápolnában, vagy a szentgotthárdi 
Nagyboldogasszony-plébániatemplom Fájdalmas Szűza-
nya kápolnájában, de többször előfordul, hogy egy beteg 
otthonában, vagy Zsidán, a halálának helyszínén.

Aki ellátogat a zsidai Jó Pásztor-kápolnához, szinte 

biztosan találkozik Önnel. Milyen szép emlékeket őriz a 

kápolnáról? Mennyiben volt más az idei Emlékév a koráb-

bi évekhez képest a kápolna életében?

A kápolna felszentelése után úgy éreztem, hogy nekem 
ott a helyem, amikor szentmisét mutatnak be vagy imád-
koznak János atyáért. A kápolnánál mindig bensőségesek 
a szentmisék. De szükség is van a lelkesítésre, mert egyre 
fogyunk, akik ott imádkoznak.

Az idei Emlékév szerintem más volt, mint az előző. Az 
Egyházmegyéből, sőt távolabbról is, számos egyházköz-
ségből jöttek csoportok papjaikkal, és szentmisével emlé-
keztek meg János atyáról. Sokan gyalog is végigjárták azo-
kat a helyeket, ahol Brenner atya szolgált.

Egy boldoggá avatás előtt álló személy mindig példakép 

számunkra. Önnek mit üzen és miben követendő Brenner 

János élete?

Engem János atya emberekhez való viszonya és közvet-
lensége fogott meg, példás életét szeretném követni. Remé-
lem, hogy közös imádságunk hozzájárult ahhoz, hogy a 
jövő évben az oltárra emelés megtörténhet.

Pácz Gábor – Ipacs Bence

Huszár Tibor tizedik mariazelli 
gyalogos zarándoklatán

Fotó: Frigy József

Emlékezés Brenner János 
vértanúságának 60. évfordulójára

Szentgotthárdon 2017. december 16-án

16.15  A Pogányok idején c. film vetítése a színházban  
 (a plébániatemplom mellett)

18.00  Püspöki szentmise a Nagyboldogasszony-plébá-
 niatemplomban

20.00  A felújított Brenner-út megáldása a rábakethe-
 lyi templomnál, majd imádságos, gyalogos za-
 rándoklat a zsidai emlékkeresztig; utána aga-
 pé a zsidai kultúrházban.
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Még Krisztus földi életének idejé-
hez kapcsolódik az a legendás törté-
net, mely szerint I. Abgár, az örmé-
nyek királya követet küldött a Meg-
váltóhoz, hogy betegségére gyógyu-
lást nyerhessen. Jézus egy kendőbe 
rejtve arcát, képmását csodálatos mó-
don átadta, ezzel a királynak gyógyu-
lást ajándékozva. 

 hagyomány szerint – melyet a
4. századi vértanújegyzék is 

megerősít – Szent Bertalan és Szent 
Tádé apostolok hirdették először az 
evangéliumot a Kilikiának nevezett ró-
mai tartományban, melyet később Kis-
Örményországnak neveztek el, bár ma
legnagyobbrészt a Közép-Törökország
déli részén található Torosz-hegység 
vidékét foglalja magába. Innen terjedt 
tovább a keresztény tanítás a mai Ör-
mény-felföldre, melynek legmagasabb
pontja a bibliai Özönvíz-történetből is 
ismert Ararát-hegy. 

Örményországban már a 3. század 
elején szervezett hierarchia működött, 
bár folyamatos üldöztetéssel kellett 
szembenézniük. A viszonylagos béke 
akkor következett be, amikor 295–300
között III. Tirdat király maga is megke-
resztelkedett, és elrendelte, hogy roko-
na, Gergely püspök – a későbbi Világo-
sító Szent Gergely – térítse keresztény 
hitre egész népét. Így az örmény nép 
az első, mely összességében felvette a 
keresztény vallást. Ennek ünnepelték 
1700. évfordulóját 2001-ben.

Az egyiptomi koptok, az etiópok, a 
szírek és az indiai keresztények egy 
részének elszakadását eredményező 
451. évi khalkédóni zsinaton az ör-
mény püspökök közül csak néhányan 
tudtak részt venni, s bár ők is hitet 
tettek a Szentháromságról és a hét 

szentségről szóló tanítás mellett, de
bizonyos rossz fordítás miatt az ör-
mény egyház a Krisztus egyetlen (is-
teni) természetéről szóló eretnek tano-
kat fogadta el, valamint annak taga-
dását, hogy a Szentlélek a Fiútól is szár-
mazik. Idővel azonban az örmények 
is magukévá tették a khalkédóni hit-
tételeket, sőt 1996-ban II. János Pál pá-
pa és az örmény egyház akkori veze-
tője közös nyilatkozatot írt alá arról, 
hogy egyházaik tanítása között nincs 
dogmatikai különbség.

A mohamedanizmus terjedése a 7.
századtól majdnem teljesen elpusztítot-
ta az örmény egyház szervezetét, meg-
tizedelte híveit és megsemmisítette 
írásbeli és építészeti emlékeit. Újabb 
fellendülés csak a 10–11. században 
következett be, mely egészen addig 
tartott, míg 1605-ben ismét perzsa 
fennhatóság alá kerültek. Ezután a 18.
században a kurdok betörései zavar-
ták békességüket, 1828-ban pedig a cá-
ri Oroszország kebelezte be az ör-
mény területet.   

Mindevvel párhuzamosan folyama-
tos volt az örménység szétszóródása 
az egész világra, úgy, hogy előbb kü-
lönösen Kis-Ázsiában telepedtek le, ha-
marosan azonban megjelentek a Közel-
Kelet nagy városaiban, Konstantiná-
polyban és Jeruzsálemben is.

1915–17 között a törökök általi nép-
irtás szinte megsemmisítő csapást mért
a területükön élő örményekre. Az ül-
dözöttek közül sokan Európába és 
Amerikába menekültek, majd 1959 
után egy részük visszatért ősi hazájába.

Az örmény apostoli ortodox egy-
ház legfőbb vezetőjének, az ún. katho-
likosz-pátriárkának a székhelye 1441 
óta a Jerevántól 18 km-re nyugatra 
található Ecsmiadzin városában van. 

Ekkortól vált külön az ősi kilikiai pat-
riarchátus, melynek központja máig 
Örményország területén kívül, Liba-
nonban van, a Bejrút közelében fekvő
Antelias-ban. 1307 óta van az örmé-
nyeknek Jeruzsálemben is pátriárká-
juk, 1461-ben pedig Konstantinápoly-
ban (ma: Isztambul) állítottak fel a Kis-
Ázsiában és a Balkánon lakó örmé-
nyek számára patriarchátust.

Ma a négy örmény ortodox részegy-
ház közül az ecsmiadzini felügyelete 
II. Karekin személyében a szülőföldön 
kívül Oroszország, Irak, Egyiptom és 
India, valamint Nyugat-Európa és 
Amerika örményeire terjed ki; I. Aram 
kilikiai pátriárka joghatósága Szíria, 
Libanon és Ciprus örmény lakosaira 
érvényes; I. Nourhan, jeruzsálem ör-
mény pátriárka néhány ezer híve Jor-
dánia és Izrael területén él; a kons-
tantinápolyi örmény pátriárka, II. 
Mesrob pedig a Törökországban meg-
maradt maroknyi örmény hívő leg-
főbb pásztora. 

Az 1869. évi népszámlálás adatai 
szerint Egyházmegyénk területén, Já-
kon élt egy 8 tagú örmény ortodox 
család.

Ma hozzánk legközelebb Bécsben 
működik egyházközségük és iskolá-
juk.                                              Inzsöl Richárd

Az ecsmiadzin-i 
székesegyház

II. Karekin 
örmény katholikosz-pátriárka
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Szerkesztőségünkbe már októbertől folyamatosan érkez-

nek a jelzések a plébániák részéről a következő évi Marti-

nus példányszámokkal kapcsolatban. Sajnos, a legritkább 

esetben kapunk olyan hírt, hogy a következő évtől többen 

szeretnék olvasni havilapunkat. A példányszám csökkenés 

legfőbb oka a jelzések szerint az idősebbek elhalálozása. 

Ez egy valós probléma, ám én mégis azt mondom, nem 

emiatt csökken az olvasók száma. A csökkenés valódi oka 

a hittel szembeni langyos magatartásunk. Erre a veszélyre 

egyébként már Szent János apostol is figyelmeztet: „Is-

merem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak 

hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, 

se meleg, kivetlek a számból.” (Jel 2,15–16)

 megyei újság olvasása szinte minden háztartásban 
hozzátartozik a napi rutinhoz. Sok katolikus testvé-

rünk szintén napi vagy heti olvasója a különféle „pletyka-
lapoknak”. Rengetegen telepszenek le este a televízió elé,
hogy különféle szörnyűségekről szóló híreket láthassanak. 
Tudjuk-e, hogy ezek a médiumok nem, vagy csak mikrosz-
kopikus méretekben tesznek valamit hozzá vallásos életünk 
fejlődéséhez és hitünk megerősödéséhez? Egy alkalommal 
megkérdeztem az egyik kereskedelmi televízió riporterét, 
miért van az, hogy csak negatív híreket mutatnak? Ez csak 
az élet egyik része, miért nem sugároznak pozitív híreket is
a nézőknek? A kérdésemre csak annyit felelt, azért, mert er-
re van igény. Valóban így lenne? Valóban ennyire nincs szük- 
ségünk a Jóisten pozitív üzenetére? 

Katolikus testvéreink nagy része a bérmálás óta semmi-
féle módon nem fejlesztette és nem fejleszti a vallással kap-
csolatos tudását. Nem olvasnak sem vallásos jellegű újságo-
kat, sem könyveket. Az ember azt gondolná, hogy ez a meg-
állapítás csak azokra vonatkozik, akik már templomba sem 

járnak, de ez sajnos nincs így. A templomba járók nagy 
része sem olvas, sőt azok közül sem mindenki, akit a hívek 
a helyi egyházközségi tanácsadó testület tagjaivá választot-
tak. Hogyan tudnak ők így példát mutatni a közösség tag-
jainak? Megfelelő tudás nélkül hogyan tudják a kétségek 
között vergődőket megerősíteni a hitükben? Erre többen 
biztos azt mondanák, hogy az a pap feladata, nem? A lelki-
pásztorok bármennyire is szeretnének, nem tudnak ott len-
ni mindenhol, ezért sok esetben nekünk kell bátorítanunk 
testvéreinket, nekünk kell őket a helyes útra terelni. Ez 
azonban nem megy anélkül, hogy ne képeznénk magun-
kat. Képzeljük csak el, milyen lenne az életünk egy mun-
kahelyen, ha csak annyi tudással lennénk felvértezve, amit 
16 éves korunkig szereztünk meg. Nyissuk ki a szemünket 
és vegyük észre, hogy fel kell nőnünk a hitünkben is!

A fent leírt gondolatok nagy része nem vonatkozik a 
Martinus hűséges olvasóira. Ez az üzenet nem is elsősorban 
nekik szól. Akkor mégis miért volt szükség erre a cikkre? 
– kérdezhetik sokan. Arra szeretném kérni Önt, kedves 
olvasónk, ha kellőképpen áttanulmányozta havilapunkat, 
akkor adja oda egy olyan testvérünknek, akiről tudja, hogy 
nem olvasója az egyházi újságoknak. Kérem, adja át neki 
ezt a példányt és imádkozzon érte, a többit pedig bízza a 
Szentlélekre!                                                                     Teklits Tamás

Az újság példányszámának csökkenése, valamint a nyom-
dai költségek emelkedése miatt havilapunk 2018. januártól 
12 oldalon jelenik meg, változatlan, 200 Ft-os áron. A Mar-
tinus megrendelhető és megvásárolható a plébániákon és a 
Martinus Könyv- és Kegytárgyboltban.




