
Mindszentys ministránsok Boldog Brenner János nyomában 

 

    Iskolánk ministránsai, mint minden éven, jutalomkiránduláson vettünk részt. Idén a 

boldoggá avatott Brenner János nyomdokait jártuk végig. 

    Csütörtök reggel, közel hatvan kis „Tarzícius”, valamint a lelkiatya, Kürnyek Róbert és 

Zsuzsa néni hitoktatónk, vidáman indultunk Szombathely felé. Pont úgy, mint amikor János 

atya a kis ministránsaival lelkesen kirándultak, anno Szentgotthárd határában. A buszon 

imádkoztunk a jó időért és azért, hogy kellemes napot töltsünk el egymás társaságában. 

Szombathelyre érkezvén a Székesegyházba mentünk. Ott megnéztük a Brenner János képével 

ellátott oltárt, valamint a bronzkoporsót, amelybe földi maradványait helyezték. Itt mindenki 

elmélkedhetett, imádkozhatott, amíg megérkezett Brenner József atya, János testvére.  

 

 

 

Kérésünkre mesélt nekünk gyermekkorukról, valamint arról az időről, amikor ez a szörnyű 

esemény történt 1957-ben. Őt akkoriban próbálták (szülei kérésére) távol tartani a külvilágtól, 

belső papi szolgálataival hirdette Isten igéit.  



Ezután lehetőséget kaptunk, hogy kérdéseket tegyünk fel neki, sok érdekességet mesélt 

azokról az időkről. Indulásunk előtt együtt imádkoztunk vele Brenner János közbenjárásáért. 

Utána megtekintettük a kiállítást a szomszédos teremben, ami János atya életét mutatta be, 

majd lehetőség volt kegytárgyak, szentképek vásárlására. Következett a fagyizás, aminek 

minden gyerek nagyon örült, majd indultunk Rábakethelyre. Megnéztük a plébániát, ahol 

János atya káplánként szolgált, a tiszteletére állított szobrot, majd tovább az úton, ahol 

keresztút vezet felfelé, mentünk a Jópásztor Kápolnához. 1957 decemberében ezen a dombon 

ment Brenner János a vértanúsága felé. A Jó Pásztor nem félve senkitől és semmitől, csak a 

hit vezérelte, a másokért való áldozatos lelkiismeretes munkájában, hogy nyája minden tagját 

becsületben őrizze. Felérve a kápolnába, misét tartott Robi atya, ahol imádkoztunk a boldoggá 

avatott Brenner atyáért, valamint mindenki a szeretteiért.  

   Délután indultunk vissza Zalaegerszegre. Azt gondolom, ez a nap mindenki számára teljes 

lelki feltöltődést jelentett, és a katolikus vallásunk mind szorosabbá, egységesebbé való 

kovácsolódását is. Köszönjük a ministránstársak nevében ezt a kirándulást. 
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