Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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JÁRVÁNY
Amíg csak a TV-ben láttam a járványügyi adatokat, nem estem nagyon
kétségbe. De amikor már személyes ismerőseim kerültek bajba, bizony
megkörnyékezett az elmúlás gondolata! Feleségem fölhívta telefonon régi óvodabeli
fiatal kolléganőjét, hogy születésnapján köszöntse. Rövid és szomorú beszámolót
hallott: már egy hete nyögi a vírus okozta gyötrelmeket. Férje szerencsésebb volt, ő
egy napig tartó magas lázzal megúszta.
Mit tehetnék, hogy ne legyen nagyobb a baj? Fölveszem a maszkot, bár nem
kellemes viselet. Ha emellett a szemüvegemet is föl kell vennem, az bepárásodik, és
nem látok. Kerülöm a társas kapcsolatokat, pedig de jó lenne találkozni ezzel-azzal!
És még egy dolgot tehetek: imádkozom. Szombaton a szentmisén együtt mondtuk az
alábbi imádságot, amelyet Székely János püspök úr írt:
IMA JÁRVÁNY IDEJÉN
"Mennyei Atyánk! A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban.
Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a te teremtett
világodat! Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk!
Taníts minket a csendre, az elmélyülésre! Tanítsd a családokat, hogy újra
felfedezzék a közös imádság ajándékát! Segíts minket, hogy a járvány idején ne a
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minket!
Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat és az ápolókat! Adj
gyógyulást és bátorítást a betegeknek! Add, hogy a haldoklók érezzék a Te
közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a Te örök
szereteted országába!
Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten, állj
anyai szereteteddel minden szenvedő mellett! Szent II. János Pál pápa, az irgalmasság
titkának apostola, könyörögj egyházunkért és az egész világért! Ámen."
PTT
Ez a rövidítése az október 10-én megújult Plébániai Tanácsadó Testületnek.
A tagok névsora és elérhetősége megtalálható a templom belső faliújságján.
A november 7-i gyűlésen az alábbi témákkal foglalkoztunk.
Szeretnénk a templomunkat kívül-belül szépnek látni. A felújításhoz azonban nincs
elég pénzünk, ezért pályázatok révén szeretnénk megszerezni a szükséges fedezetet.
Ahhoz, hogy pályázatot adhassunk be, előzetes tervezésre van szükség. Első
lépésként volt már egy szemrevételezés a püspöki építészeti iroda munkatársainak
részvételével. A következő lépés egy szakember által elvégzett mérnöki
állapotfelmérés lesz, amely alapján meghatározható a felújítási munkák sorrendje.
Ennek ismeretében készítjük elő majd az újabb pályázati beadványokat.
Mivel volt lehetőség már most is, ezért ablakcsere elvégzésére nyújtottunk
be pályázatot. Úgysem lehet addig festeni sem kívül, sem belül, amíg az ablakok
nincsenek rendbe téve. Nyújtottunk be egy másik pályázatot szilárd burkolatú
temetői utak kiépítésére. Ez ideig hivatalos értesítést nem kaptunk egyik pályázat
sorsával kapcsolatban sem.
A pályázatok beadásához szükséges tervek elkészíttetése pénzbe kerül, és
ezeket a tételeket már most ki kell fizetni, akár nyerünk, akár nem, tehát a kiadásaink
a közeljövőben jelentősen növekedni fognak. Szükségesnek látszott tehát a bevételi
források módosítása. Ezért a PTT úgy döntött, hogy 2021. január 1-től az egyházi
hozzájárulás ajánlott összegét aktív dolgozók számára 6000,- Ft-ban állapítja meg,
nyugdíjasok számára 3000,- Ft-ban. Továbbá módosulnak a sírhelyek bérleti díjai is.
Szimpla sírhely megváltása 2021. január 1-től évi 1000,- Ft lesz, a dupla sírhelyé évi
2000,- Ft.
ÖSSZEHASONLÍTÁS
Van olyan plébánia, ahol az egyházi hozzájárulás mértékét nem konkrét
összegben határozzák meg, hanem azt javasolják, hogy a befizetendő összeg legyen
az éves jövedelem fél százaléka (0,5 %). Például, ha valakinek 50.000,- Ft a havi
nyugdíja, akkor az éves jövedelme: 12 x 50.000,- Ft, azaz 600.000,- Ft. ennek az
összegnek a 0,5 %-a éppen 3000,- Ft. Léteznek olyan kisegyházak, ahol a jövedelem
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az összeg évi 60.000,- Ft lenne. 20-szorosa annak, amit mi kérünk.
MI MENNYIBE KERÜL?
Mit lehet kapni a boltban egy szimpla sírhely egy éves megváltásának áráért,
azaz 1000,- Ft-ért? Körülbelül 4 kg kristálycukrot vagy 4 doboz sört vagy 1 doboz cigit.
Ebből első pillantásra is látszik, hogy a cigi a legdrágább. Ha jobban megnézzük, az
arányok módosulnak. Egy rendes dohányos egy nap alatt elszív egy dobozzal. Egy
szolid sörivó megelégszik napi két dobozzal, tehát neki két napra elég az 1000,- Ft árú
sör. Egy édesszájúnak pedig akár két hónapig is kitart a 4 kg cukor. Az összehasonlítás
tehát akkor mutat pontosabb arányokat, ha azt vetjük össze, hogy mennyit költünk
havonta ezekre az élvezeti cikkekre. A fenti példát követve ezek a számok jönnek ki:
cukor: havi kb. 500,- Ft, sör: havi kb. 15.000,- Ft, cigi: havi kb. 30.000,- Ft. Ezzel
szemben a szimpla sírhely ára havi 83,- Ft.
Ráadásul ezek a cikkek nem teljesen ártalmatlanok az egészségünkre nézve.
Idővel tehát hozzá kell számolni a gyógyszerek árát is. Jobban járunk tehát, ha
gyümölccsel, zöldséggel „kényeztetjük” magunkat. Ezek sem olcsók, de legalább
egészségesek.
MI ÚJSÁG A VÉGEKEN?
A közelmúltban jártunk az ország nyugati és keleti végében.
Jártunk Szentgotthárdon, Boldog Brenner János vértanúságának helyszínén.
Emlékére egy „Jó Pásztor” kápolnát építettek. A templomtól a kápolnáig vezető úton
14 stációt állítottak fel. Mindegyik emlékoszlopon egy-egy mondat János naplójából.
Felette egy képecske János életéből.
"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28) - Brenner János
újmisés jelmondata papi életének vezérgondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt
Krisztusért és a rábízottakért.
Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. Kovács
Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi Székesegyházban.
Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második kerületében lett káplán.
Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957. december
14-éről 15-ére virradó éjjelen. Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a
plébániára, azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a
szentségekkel. Brenner János átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó
tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül
vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták,
de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza közelében kapták el. Ez is azt
bizonyítja, gyilkosai tudták: Brenner János komolyan veszi hivatását. Ezért várták a
megadott címen. És ott, nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással
megölték. A boncolási jegyzőkönyvből azt is tudjuk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc
szarvainak többszörös törése volt látható a holttesten. Ezt fojtogatással nem lehet
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reverendához tartozó fehér papi galléron talajnyomok voltak, és egy cipőtalp
körvonala is kirajzolódott rajta. Tehát nemcsak megölni, hanem meggyalázni is
akarták. 2018. május 1-jén Szombathelyen avatták boldoggá.
Az idősebbek még emlékezhetnek arra, hogy Brenner János testvére,
Brenner László, 1958-tól 1961-ig Dunaalmáson volt káplán. (Született 1930, meghalt
2005.) A harmadik testvér, Brenner József is pap lett.
* * *
Meglátogattuk a rédicsi plébánost is, akivel a szentföldi zarándoklatunkon
ismerkedtünk meg. Ő az, akit így emlegetnek: „a gördeszkás pap”. Valóban ő a
gördeszka-pályát gyártó cég reklámarca, mert valóban ügyesen gördeszkázik. Erről a
you tube-on is meggyőződhetsz. Most éppen azon fáradozik, hogy létrehozzon egy
trianoni emlékhelyet a gördeszka-gyűjteményével kombinálva. Megmutatta nekünk
az épületet. Belül már nagyon szép, már csak a berendezési tárgyak hiányoznak. Kívül
azonban még a falakat vakolni és festeni kell. Aki szeretné támogatni az ő munkáját,
imádkozhat érte. Ha anyagilag is szeretné támogatni, akkor az alábbi számlaszámra
küldhet adományt:
GÖRDESZKÁS PAPPAL A TRIANONI HATÁROKON ÁT ALAPÍTVÁNY
11749022-21439360
Keleten a Nyírségben jártunk. Nyírbátorban megtekintettük a Báthori
Panoptikumot, amelyben 45 életnagyságú, korhű viseletbe öltöztetett figura jeleníti
meg a XIV - XVII. század legfontosabb történéseit, és kelti életre a család több
"hírhedt" tagját és más történelmi személyiségeket.
Az egyik jelenetben a kenyérmezei győztes csata utáni pillanatok elevenednek meg
Báthori Istvánnal, Kinizsi Pállal, a diadalt ünneplő katonákkal és a török foglyokkal.
A másikban a nevezetes báthori egyezmény megbeszélésébe pillanthatunk bele.
A legérdekesebb jelenetben Báthori Erzsébet fürdik szűz lányok vérében.
Valószínűleg mi voltunk a múzeum járvány miatti bezárása előtti utolsó látogatók.
Hodászon megmutatták nekünk mindkét görögkatolikus templomot. A
cigány-templomnak nevezett épület még nincs teljesen készen. Az ikonfalnak csak a
kerete van meg, képek még nincsenek benne. Ott jártunkkor készített riportot az Új
Ember újság két munkatársa. Az elkészült cikket még nem láttam.
Betértünk Máriapócsra is, a kegytemplomba. Ködös, esős nap volt. Nem
nyüzsgött ott zarándokok tömege. Magunk voltunk Máriával.
Nyíregyháza-Sóstófürdőn végigjártuk a Házaspárok Útját. Minden stációs
táblán van egy szentírási idézet, meg egy-egy elgondolkodtató kérdés vagy feladat.
Engem legjobban ez a kérdés ragadott meg: „Hol ismerek magamra gyermekem
neveletlenségében?” (6. stáció)

