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május 1-jén lesz 



*

*A szentek olyan személyek, akik teljesen Istenhez 

tartoznak. 

*A szentek másik jellegzetessége, hogy olyan 

példaképek, akiket utánoznunk kell. 

*A világegyház szentté/boldoggá avatásai nem a 

személyi kultuszt szolgálják, hanem az élet-

szentség kultuszát hirdetik. 

*A vértanúk vére mindig a keresztények magvetése. 



*

*Brenner János atya a Szent Norbert 

templomban mutatta be újmiséjét 1955. 

június 26-án. Abban a templomban, amelynek 

aktuálisan a lelkipásztor ellátása rám van 

bízva. 

*Brenner János, rábakethelyi káplán atya ránk 

maradt írásainak teológiai értékelését, mint a 

boldoggá avatás teológiai szakértője, én 

végezhettem. 



*

*Brenner János 1931. december 27-én született. 

*A XX. század első éveiben egy édesanya, Brenner Tóbiás 

szombathelyi polgármester felesége, nagyon sokat 

imádkozott azért, hogy József fiúk, aki tizedik gyermekként 

jött a világra 1903-ban, pap legyen. Brenner József azonban 

nem lett pap, hanem gépészmérnöknek tanult. 26 évesen 

feleségül vette a felvidéki származású Wranovich Juliannát. 

Házasságukból három fiú született, László, János és József. 

Mindhárman megkapták a papi hivatás kegyelmét. A 

szombathelyi édesanya imáit úgy hallgatta meg Isten, 

hogy nem egy gyermeke, hanem három unokája lett pap. 



*

*1950. augusztus 5-én Brenner János ezt írja lelki 

naplójába: „A szerzetesélet feladata kialakítani 

magunkban Krisztust.” (Brenner J. Anasztáz) 

*A ciszterci rendbe lép 1950-ben. A rend 

jelmondata: Ardere et lucere (Lángolj és 

világíts!) 

*Lángoló fiatalember volt, ahogyan a neve 

(Brenner) is jelzi. 



*1950. őszén a ciszter novíciusok Budapestre 
kerültek, de elöljáróik kérésére szerzetesi 
hivatásukat titokban tartották. 

*Brenner János az 1950/1951-is tanévben a 
budapesti Hittudományi Akadémia világi 
hallgatója volt. 

*A hittudomány, vagyis a teológia a hitből fakad, 
a hitet táplálja abban, aki tanulja és az a célja, 
hogy hitre vezessen másokat. 

*A szerzetesrendek nehéz helyzete miatt a 
ciszter rend elöljárói az egyházmegyei 
szemináriumokba irányították a növendékeket, 
hogy ha már nem lehetnek szerzetesek, 
egyházmegyés papok legyenek. Így került 
Brenner János szülővárosába, Szombathelyre. 
Tanulmányait pedig a Győri Szemináriumban 
folytatta. 



*



*A tanulmányok befejezését követően Brenner Jánost Kovács 

Sándor püspök 1955. június 19-én pappá szentelte a 

Szombathelyi Székesegyházban. 

*Brenner János a papszentelést követően egy héttel, 1955. 

június 26-án mutatta be első szentmiséjét a szombathelyi 

Szent Norbert-templomban. Bátyja, László már szintén 

felszentelt papként, öccse, József pedig kispapként vett részt 

az újmisén. A prédikációt Winkler József teológiai tanár 

mondta. A mise nagyon szerény volt. Ebben az időben a család 

annyira szegény volt, hogy – Brenner József elmondása szerint 

– édesanyjuknak nem jutott pénz új ruhára. Az újmisés ebéd 

szintén nagyon szerény körülmények között a családi házban 

volt. 

*„Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik” 

(Róm 8,28). 



*

*Brenner János 1955. augusztus 17-én kapta meg első, s egyben 

utolsó dispozícióját, amelyben  Kovács Sándor püspök a 

magyar-osztrák határ melletti Rábakethelyre helyezte 

káplánnak. 

*„Szívem legmélyebb hálájával és szeretetével köszönöm meg 

Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra 

rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy 

szent lehessek, mert én egyszerre, mindent és egészen 

fenntartás nélkül akarok adni.” 

*Élete utolsó reggelén így köszöntötte e plébánián reggelit 

készítő Málcsi nénit: „Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel! 

Át tudnám ölelni a világot!” 





*



*

*1957. december 15-én virradóra 32 késszúrással ölték 

meg Brenner János atyát Zsida község határában. 

*Brenner János 26 éves volt, amikor brutálisan 

megölték. A legtöbb késszúrás a bal kezén volt, 

mert a végsőkig védte az Oltáriszentséget. 

*„Boldogok vagytok, ha üldöznek 

titeket!” (Mt 5,11)  



*




