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Brenner János boldogg

á avatására

Boldog, aki hittel, nagy

szívvel él!

II. János Pál pápa Szomba
t- sén, mindennap elimád
helyen járva kijelentette,
kozta
hogy a rózsafüzért.
A hitét soha
a város a szentek földje.
Utalt nem szégyellte,
ezzel a mondattal elsősor
mindig büszgány embernek. Plébáno
ban kén megvallotta,
sával
a számtalan itt megölt
abban a korszeretettel teli, harmon
óke- ban is, amikor ez
ikus
resztény vértanúra, köztük
komoly veszonyban volt. Egysze viki- szélyt jelenthetett.
emelten Szent Kvirinr
gyakran foltozott ruhákbrű,
e. Gon- kedves valláso Sok nagyon
an
s könyve volt,
dolt azután Európa egyik
járt.
Soha nem cigarettázott,
leg- amelyekből gyakra
ismertebb szentjére,
nem ivott alkoholt. A
Szent sott a három fiának. n felolvagyereMártonra, aki itt születet
kekkel legtöbbször
t, gon- dig szívesen hallgatA fiúk pefocizott
dolt Szent Leonianusra
ták, mert
egy kicsit a hittanóra
és
az
édesap
előtt,
a hiteles, szerete
Batthyány-Strattmann Lászlóra
hogy könnyebb legyen
, teli alakja vonzó tekintél ttel
odafia szegények orvosár
y volt
gyelniük. Időnként anyagil
a. De a számukra.
ag
Az édesanya,
gondolt a kommu
is segítette a szegén
nizmus
yeket.
számtalan üldözött, börtönb Wranovich Julianna kedves,
Mindenekelőtt pedig sugároz
e szeretetet és jóságot
zárt, megalázott papjára
sugárzó
ta
a
derűt,
békét, Isten kegyel, hit- szíve volt a családn
oktatójára, az elmúlt
ak. A gyemét. Jó érzés volt a közeléb
évtize- rekek egyetle
en
n esetre sem emdek nagy tanúira, a mártírs
lenni.
sú Mindszenty bíboros or- lékeztek, amikor a szüleik veSoha nem politizált, elzárra és szekedtek volna.
Brenner János vértanú
Béke, derű,
kózott a kommunista
ra is. jóság uralkodott
diktatú
Öröm és hála van a szívünk
a családban.
ra embereivel való bármifé - Békességben éltek,
le
ben, hogy Egyházunk
mert a szíegyüttműködéstől és
Brenner vük tele volt
cinkosIstennel, az Ő
János atyát a boldogok
ságtól. Az egyetlen „bűne”
sorába szeretetével.
–
Az édesanya –
iktatja.
amiért
a
diktatú
ra emberei
főként a II. világháború
Egészen különleges
gül is kegyetlenül meggyi véaz a időről időre segített után –
lkolcsaládi háttér, amelyb
egy-egy
ták – az volt, hogy sokakat
ől Bren- szegényebb
,
sokgyermekes
ner János élete kisarjad
ként fiatalokat vonzot főt. Az családot, noha
t
a
ekkoriban ők
édesapa, Brenner József
templomba.
min- maguk sem álltak
dennap részt vett a szentm
jól anyagiAz utolsó reggelen
i- lag. A család havont
a együtt
mondta a reggelit elkészíezt
ment el gyónni, együtt
tő
élték át
néninek: „Málcsi néni!
a megtisztulás örömét
„Átadta az életét
Olyan
, csodágyönyö
rű a reggel! Átöleln
ját. Nem véletlen, hogy
mind
az egész világot!” Azon ém
Istennek”
a három fiú megha
a
llotta
tenetes éjszakán, amikor retBrenner József,
Krisztus hívó hangját,
egy
és papállítólagos haldoklóhoz
nak ment.
kihíva tanúságtevő ﬁvér
ták, az utolsó pillanatig
Ha szeretnénk, hogy legyeaz
gondolatai
táriszentséget védte. Ezért Olnek olyan nyílt tekinte
tű,
legtöbb késszúrás a kezén is a
3. oldal
egyenes, tiszta lelkű,
és a
mosolykarján
érte.
gós, hívő fiataljaink,
mint
Kristálytiszta,
Brenner János boldog
amilyen Brenner János
gá
volt, számára, erről
avatása azt hirdeti, hogy
tanúskodik a
akkor kellene hogy legyene
a törragyogó élet volt
k lelki naplója. Azt
ténelem igazi ura az
dem, és így érkezem
ilyen családjaink. Olyan
írja:
Isten.
„A
te
e folyo- Diktatúrák jönnek
csalá- útaid annyira
az övé
són át a Te lángoló, isteni
az enyémek,
dok, ahol együtt imádko
és mennek,
znak, hogy nem tudok
tró- Isten azonban az
nusodhoz.” Szeretne „repüln
együtt mennek gyónni
magamtól élAlfa és az
A jó pásztor című
, ahol ni.” Másutt ezt
i
Ómega
, a Teremtő és
olvassuk: „Nélörök Atyánk felé”. Egy
az édesapa a család
zenés dráma
papja, küled nem tudok
alka- jesítő. Brenner János a Betellommal arról prédiká
ahol segítik a szegén
élni... Csak
gyilkosalt, hogy inak, a diktatú
yt, ahol tenálad érzem
a mártírról
az élet iskolájá
soha nincs veszekedés.
jól magam...
legfonto- működtetőkne ra gépezetét
Ez Szívemben a csend
Brenner János vértanú sabb tantárgya anak
k az alakja lasBrenner János életéne
9. oldal
ritmusa
szeretet. Arra sanként
k első kalapál... Uram,
eltűnik az emberek
születtü
nagy üzenete mindan
szeretnék elhűsége
nk,
és
hogy
életáldozata
megtanul- emlékezetéből
nyiunk égni szívem oltárán
Ostromoltuk az eget számára.
, az ő arca azonjunk szeretni, odaadn
! Fogadj el.
minke
i az éle- ban ragyog. A
t is bátorít,
Azt akarom, hogy életem
történelem igatünket.
Brenner János kisdiák
folya boldoggá avatásért
ként tonos imádság
hogy őrizzük, védjük
egy színdarabban
Bár egészen fiatal, rengete zi ura a teremtő Isten.
nagyon tudta és átélte, legyen!” Jól
Riport a vértanúság
A kommunista diktatú
éltető gyökereinket:
hogy az emberi
get ír a szenvedésről: „Akár nagy átéléssel játszott
ra
a
sorsot adsz, akár rosszat jó gyűlölte az Istent, a vallást, a
Tarzíciusz szerepét. Talán el szívet csak Isten tudja egészen
helyszínén
a szálakat,
, az nemzetet, a családo
sej- betölteni, csak odafent
minden
tette
t. Minden
már, hogy egykor ő lesz
ről lehet
képpen ajándék
11. oldal
amelyek
betölteni.
tőled, melyet hálás szívvel Te- olyan gyökeret, ami tartást ad
a magyar Tarzíciusz?
Mély
a Teremtőhöz,
Egy látomásszerű álomba
gadok és ajánlok fel Nekedfo- egy embernek. Ezeket az éltehatással volt rá a pécsi
n
ciszter- egy alkalom
a tő gyökereket el akarta
az Élet Forrásához,
mal egy magas
bűnösökért, és megcsó
ci gimnázium, ahol sok
fűrékolom szelni. Ugyane
időt hegyet látott, az
zt próbálja tengondviselő kezed, mialatt
tölthetett szakkörökben
életszentség
a családhoz,
, dél- hegyét. Látta, hogy
re- ni a Gonosz ma is.
ám sújtasz az ostorra
utáni foglalkozásokon
Elszakítani
a nemzethez
l...
a szer- lenti mocsarakból egyesek a
bezz meg, és égess, égess Se- az embert az éltető, megtartó
zetes atyákkal. Megrag
kiszabaduladta a va elindulnak
kötnek
ki,
gyöker
minke
eitől.
t!
Brenne
felfelé.
mint
ciszterci jelmondat: „Arder
r János
De azt is
az agyagedényt, hogy
e látta, hogy igazán
vértanú hűsége és életáldo
tiszta legyek, alkalmas
et lucere!” (Lángolj
magasra
zaés vilá- csak azok
táplá- ta minket is bátorít,
jutnak, akik az és
lék tartására... A szenve
gíts!) Mennyire fontos,
hogy őrizkapni.” Egész lényéve
hogy Istentől lebocsá
dés zük, védjük éltető
l vá- taktusa égeti a szívbe
tott
egy fiatal találkozzon
gyökereina szere- ket: a szálaka
az isko- szálakat megrag kegyelem- gyik Istenre. Keresi Őt, bele
t, amelyek a Tetet ritmusát.” Vajon
adják. Beöltö- akar kapasz
lában is az élő Istennel.
mi
Egy fi- zése előtt ezt
tukodni
remtőhöz,
az Ő ke- dunk-e így
írta:
atal legfőbb nevelője az
szenvedni? Vagy a családh az Élet Forrásához,
Isten. legnagyobb hálájáv „Szívem gyelmébe.
oz, a nemzethez kötállandóan tele vagyun
Nagyon sok mindent,
al és szereSokat
k pana- nek minket!
amit a tetével köszön
öm meg Neked szerete ír arról is, hogy Isten szokkal, állandóan le
szülei és a tanárai soha
akarjuk
t, és
nem azt az igen-igen
Brenner János mosoly
fognak tudni elérni egy
nagy kegyel- re teremte minket is szeretet- dobni vállunkról a kereszt
Dejcsics Konrád OSB
fiatal met, hogy szolgál
tt.
je- gyogó élete azt hirdeti, a, raPannonhalma kulturális
szívében, azt az Isten
atodra ren- és azt kéri: „Isten tűz” – írja, inket?
hogy
missziójáról
meg deltél. Add, hogy
aki az Élet Forrásainak
tudja tenni.
életem mél- det!” Majd „Add a Te tüzeBrenner János nemcsa
közeléFerenczy Béni emlékezete
k be- ben él, az boldog
így folytatja: „Ezen szélt
. Boldog, aki
Huszonéves fiatal papnö- tó legyen hivatásomhoz, hogy az életúto
ezekről a lelki mélysé
Pilátus éjszakája
n vezess végig a gekről,
- tud szeretni, akinek
szent lehessek, mert
vendékként már a lelki
tele van a
én egy- szenvedés tüzes
hanem élte is őket. Az
élet
szíve
szerre
kohóján
Istennel! Boldog, aki
mindent és egészen
... ve- imádság embere
nagy mélységei nyílnak
, zess a szeretet izzó
meg fenntartás nélkül
folyosóján misét mindig volt. A szent- tudja lángolva élni az életét,
akarok adni keresztül,
nagyon szépen aki mer
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ahol én is áttüzese- mutatta
nagy szívvel élni!
be. Mindig beült a róBrenner János vértanú
18017
zsafüzérekre és litániák
!
ra,
kor is, ha nem ő, hanem ak- Segíts minket, segítsd a fiatala plé- jainkat, családja
inkat, papjainbános atya vezette ezeket.
Ál- kat,
Kérjük, támogassa adója egyházi
nemzetünket en1%-ával a talában hetente gyónt, hűsé- nek asegítsd
boldogságnak a megtaMAGYA
YAR KKATOL
ATOLIIKUS EGYHÁZ szolgálatát! gesen végezte a papi imádsá- lálásáb
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an!
gait. Mindenkinek előre
Székely János
szönt, az iskolaigazgatónkötechnikai szám
szombathelyi
éppúgy, mint az egyszer ak
ű cimegyéspüspök

Hamar Zsolt
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150 éves a kőszegi domonkos iskol

könnyed és tuEmléktábla-avatással, szentmisével,
ztek meg október
dományos előadásokkal emléke
Óvoda, Általá12-én az Árpád-házi Szent Margit
um alapításának
nos Iskola, Gimnázium és Kollégi
150. évfordulójáról Kőszegen.
kezdődött, ahol
Az ünnepség az iskola dísztermében tötte a megjeköszön
elsőként Kortis Mónika Zsófia nővér
házi Szent
Árpádaz
nővért,
Hedvig
Deák
lenteket, köztük
di Nővérek Apostoli
Margitról Nevezett Domonkos-ren
di Czigány Balázst, a
Kongregációjának főnöknőjét, Zágorhi
Gyűjtemény igazgatóját,
vasvári Domonkos Rendtörténeti
eket, valamint az iskola
a nővéreket, a meghívott vendég
emlékeztetett arra, hogy
tanárait és diákjait. Zsófia nővér
százötven évvel ezelőtt,
az első domonkos szerzetesnők
jubileumi eseményen
1868-ban érkeztek Kőszegre. A
pítását ünnepelték, haazonban nemcsak az iskola megala
ulás 25. évfordulóját is.
nem a rendszerváltás utáni újraind
nyként ma már
A Szent Margit-iskola többcélú intézmé
a kőszegi és a köraz óvodától az érettségiig nyújt képzést
életéről Időjelek címmel
nyékbeli gyermekeknek. Az iskola
amelyet Bokányi Péter, a
egy ünnepi évkönyv is megjelent,
tett. „Ritka alkalom,
gimnázium magyartanára ismerte
a mi iskolánkban találhogy konkrét testet ölt az idő, de
, amit százötven év
ható egy ilyen időjel: egy folt a lépcsőn
diákjai és tanárai tapostak ki.”
(Folytatás a 3. oldalon.)

Türelemmel
és együttérzéssel

A Máltai
Szeretetszolgálat
közleménye
a téli krízisidőszak
kezdetén
5. oldal

Satupad vagy Ipad
Uzsalyné Pécsi Rita
jegyzete
8. oldal

Szeretet nélkül
nem élhetünk

A 72 óra
kompromisszum
nélkül akcióról
11. oldal

Püspöki látogatás a bábolnai
templomban és a ménesbirtokon

t Horrom-Esztergom megye jegyzője, valamin
váth Klára, Bábolna polgármestere.
k elSzalai Gábor plébános a Magyar Kurírna
nem látogamondta, több mint negyven éve
mba.
templo
i
bábolna
a
püspök
győri
tott
etet
Veres András a szentmise elején köszön ki,
fejezte
mondott a meghívásért, és örömét
ai hívekkel.
hogy együtt ünnepelhet a báboln
köszönő
A helyi egyházi és polgári vezetők
kezdetét
szavai és az ajándékok átadása után
András püsvette a mise. Homíliájában Veres
tségi szentírási
Ju- pök az elhangzott ó- és újszöve
Az ünnepen jelen volt Czunyiné Bertalan a szakaszokról elmélkedve az igazi bölcsességs György,
dit országgyűlési képviselő, Popovic
beszélt.
ről
ányzat
Önkorm
(Folytatás a 3. oldalon.)
Komárom-Esztergom Megyei
KomáKözgyűlésének elnöke, Veres Zoltán,
meghíSzalai Gábor bábolnai plébános
győvására október 14-én Veres András
us
ri megyéspüspök, a Magyar Katolik
ó
hálaad
Püspöki Konferencia elnöke
ai Neszentmisét mutatott be a báboln
a teleban
emplom
János-t
Szent
pomuki
évforpülés várossá nyilvánításának 15.
követődulója alkalmából. A szentmisét
a
en a főpásztor látogatást tett a Báboln
Nemzeti Ménesbirtokon.

Interjú Mohos Gáborral,
egye
az Esztergom-Budapesti Főegyházm
kinevezett segédpüspökével

Mohos Gábor pápai
Ferenc pápa 2018. október 4-én
ké, az Esztergom-Budakáplánt iliturgi címzetes püspök
é nevezte ki. A Páspökév
segédpü
e
ázmegy
pesti Főegyh
t római hivatalában
pai Magyar Intézet (PMI) rektorá
kérdeztük.

Magyarország katolikus közéleti és hitéleti hetilapja.

ig nemcsak a katolikus emberre és egyházi
Gyűjtés kar
Azács
Újony
Ember
kormánnyal közösen egy iraki
iskola építésében vett részt, és
a libanoni karitászt is támogatta. Most ismét Irak felé fordulnak, ahol a háború lassan
fogadta a püspöki kinevezés hírét?
véget ér, a szomszédos Hogyan
k közül
országokba menekült
i kinevezés az embert érintő döntése
püspök
A
–
észeretn
elmélyülés
lakosok pedig
tartozik, amelyeknek a befogadásához
n, amit
életébe
nek hazatérni, otthonu- azok közé
ember
az
ez
s
változá
es. Olyan nagy
kat azonban megsem- szükség
ább talán a papidő múlásával érthetünk meg. Legink hogy igazi jemisítették. Az Egyház csak az
an biztosan,
Annyib
tható.
hasonlí
éshez
szentel
ezért ismét a családi ottmár nekikezdtünk a
gét csak akkor lehet felfogni, ha
honok újjáépítését tá- lentősé
a kegyelem, amit Istnak, s egyre jobban kibontakozik
pápa mondja
mogatja az adományok- szolgála
ésben kaptunk. Szent II. János Pál
szentel
a
tentől
az
hozzá
kal – tette
Olyan ajándék ez, ami öntitok.
és
ajándék
hogy
ról,
a papság
ge minket is
MKPK elnöke.
mélysé
a
hiszen
marad,
titok
a is
(Az üldözött keresz- magunk számár kkor nekünk magunknak nap mint nap
ad. Ugyana
tények megsegítésére meghal
ezzel a kegyelemmel.
kell
nk
űködnü
együttm
a
szánt adományokat
11100104-18181490a december 8-i szentelésre?
3 számú bankszámlá- Hogyan készül
otthonainak újjáépítését támo- 1400000
ké szenteléssel
fogadja a Magyar Katolit gyakorlati oldala, ami a püspök
gatták – nyilatkozta a püspök. ján
készüle
A
–
Püspöki Konferencia.)
szervezése, az ezzel kapVeres András a Kossuth Rádió kus
együtt jár, nem más, mint az alkalom
Jó reggelt, Magyarország! című
csolatban felmerülő teendők.
MTI
Forrás:
(Folytatás a 9. oldalon.)
műsorában elmondta, az
Fotó: Merényi Zita
MKPK korábban a magyar

a Magyar Katolikus
Karácsonyig várja az adományokat
üldözött keresztények
Püspöki Konferencia (MKPK) az
– közölte Veres András
megsegítésére szervezett gyűjtésen
elnöke október 8-án az
győri megyéspüspök, az MKPK
M1 csatornán.

Veres András elmondta, eddig mintegy
18 millió forint gyűlt
össze az MKPK erre a
célra elkülönített bankszámláján. Megjegyezte, azért nem templogyűjtenek,
mokban
Bacon, Freud
A Himalája vonzásában
iskola
és a londoni
mert tapasztalataik szefestészete
rint sokkal több jó
Film:
Megszállottak
szándékú ember van,
A néma forradalom
mint ahányan templomba járnak,
ezért utalással
ISSN 0133-1205
lehet adakozni. Ko18042
rábban is tartottak hasonló gyűjtést, akkor
126 millió forint jött
össze, amivel az iraki
keresztény családok
9 77013 3 12054 8
Fotó: Kati Murbach-Schmidt

Kibontakozó kegyelem

életére, hanem a kapcsolatokban, közösségekben létező
emberre figyel, vele foglalkozik, a maga testi-lelki-szellemi
egységében.
Témaválasztásában nemcsak a mai világban élő Egyház,
hanem a mai világ élete foglalkoztatja a maga teljességében. Hogyan látja ma, Magyarországon és Magyarországról
egy katolikus ember a világot, embereit és eseményeit,
s e világban a maga és közösségei helyét. Hogyan vélekedik
sorsáról, miként képes megjeleníteni sajátos értékeit.
Az értékeket keresi mindenben, s igyekszik közvetíteni őket.
Lapunk „az élet kultúráját”, a testi-lelki-szellemi értelemben
egészségesebb életet szolgálja.
Új Ember: a család, a hit, a kultúra, a világ és az egyház iránt
érdeklődő ember hetilapja.

20 800 példány hetente

Egy csodaszép
ékszerdoboz

Látogatás a fóti templomban
Prokop Péter-kiállítás Kalocsán
Sorozatok újratöltve
Megkóstoltuk a Balatont

Fotó: Merényi Zita

Az Új Ember hetente megjelenő kulturális és műsorújság
állandó melléklete. Interjúk, kritikák, cikkek a magyarországi
és nemzetközi kulturális élet aktuális témáiról.
Az irodalmi, zenei, színházi és filmes témájú írások mellett
21 tévé-, illetve rádióadó műsorával, filmes ajánlókkal.
A Mértékadó nemcsak az Új Ember, hanem a Reformátusok
Lapja mellékleteként is megjelenik.

28 500 példány hetente

A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által alapított hírportál, 2005 óta működik a világhálón.
A magyar Egyház hírei mellett beszámolunk a külhoni
egyházmegyék, a Vatikán és a Világegyház fontos
történéseiről, eseményeiről. Teljes terjedelmében közöljük
Ferenc pápa legfontosabb beszédeinek magyar fordítását.
Interjúk, könyv- és filmajánlók, a hitélet aktuális témáival
kapcsolatos írások szintén olvashatók hírportálunkon.
A Magyar Kurír 2017-től az Új Ember hetilap, könyvek
és az Adoremus kiadója.

Naponta átlagosan 15 ezer önálló látogató

Az Új Ember hetilap nettó hirdetési árai • 2019
1/1

1/2

1/2

1/4

280 x 385 mm
600 000 Ft

280 x 192 mm
250 000 Ft

139 x 385 mm
250 000 Ft

139 x 192 mm
125 000 Ft

1/8

1/16

139 x 95 mm
70 000 Ft

Footer

280 x 50 mm
90 000 Ft

1/24

68 x 95 mm
40 000 Ft

Címlapfooter

220 x 27 mm
90 000 Ft

68 x 62 mm
25 000 Ft

APRÓHIRDETÉS
Az apróhirdetés minimum tarifája
bruttó 2200 forint,
amely hét szót tartalmaz,
e fölött minden egyes szó
bruttó 280 forint.
Kedvezményünk: négy megjelenés
után az ötödik ingyenes.
Ha a hirdetést kerettel kiemelve kérik,
a keret ára bruttó 3400 forint.

A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, pdf.
A pdf dokumentum szükséges paraméterei: CMYK színtér, maximum 220% festékterheléssel.

A Mértékadó kulturális melléklet
nettó hirdetési árai • 2019

1/1

1/2

210 x 285 mm
300 000 Ft

194 x 134 mm
180 000 Ft

1/4

1/8

97 x 134 mm
95 000 Ft

97 x 67 mm
45 000 Ft

A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, pdf.
A pdf dokumentum szükséges paraméterei: CMYK színtér, maximum 220% festékterheléssel.

A Magyar Kurír katolikus hírportál
nettó hirdetési árai • 2019

Szuperbanner – 470 x 75 px

120 000 Ft/hét

Banner – 310 x 70 px

42 000 Ft/hét

Hírek alatti footer – 470 x 75 px

60 000 Ft/hét

A hirdetési kreatív elkészítése a megrendelő feladata. Elfogadott formátumok: jpg, gif.
Fehér hátterű bannert nem tudunk elfogadni.

