
Ministráns-foglalkozás  

Nagyböjti időben 

 

Bevezetés 

A nagyböjti idő bemutatása: 
A böjtölés különféle formái. 
Lemondás, áldozathozatal a szenvedő Jézus iránti szeretetből. 
Bűnbánattartás, a szentgyónás szentsége. 
Milyen különbséget látunk más liturgikus időszakokhoz képest? 
Figyeld meg a szentmise nagyböjti sajátosságait! 

A keresztúti imádság 

A keresztúti imádság a nagyböjt fontos része. 
Milyen állomások vannak a keresztúti imádságban? 
Mi a feladata a ministránsnak a keresztúton? 
Hogyan szokás a keresztúti imát végezni? 

Ma emeljünk ki egy állomást Jézus keresztútjából: 

VIII. állomás: „Jézus szól a síró asszonyokhoz.” (Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat) 

„Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, sírjatok inkább magatok és gyermekeitek miatt.” (Lk 23,28) 

Jézus az Atya akaratát teljesítette mindig, mindenben. Szép, hogy sajnálják, siratják, de igazából Jézus 
nem ezt várja tőlük, és tőlünk sem. 

Jézus tőlünk azt várja, amit ő tett: az Isten akaratának keresését és megtételét. Éljünk Isten törvényei 
és az Úr Jézus által adott szeretet-parancs szerint. 

Brenner János példája 

Ha Brenner János életét és vértanúhalálát végig gondoljuk: a jézusi szavakat ő is elmondhatta volna: 
ne miattam sírjatok. 

Részletek Brenner János lelki naplójából: 

„Uram tudom, hogy göröngyös az út, amelyre hívsz, és én kész vagyok. „Hallja a Te hangod a Te 
szolgád.” Követlek Téged ezen az úton, csak arra kérlek, hogy jóságosan add meg nekem hozzá a 
szükséges kegyelmeket, mert én gyenge vagyok, és egyedül nem vagyok képes járni ezen az úton. Add meg 
nekem azokat a jegyeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy tanítványod lehessek.” (1950. március 8.) 

„Uram, én teljesen a Te akaratodhoz igazítom életemet. Minden körülmények között legyen meg a 
Te legszentebb akaratod. Akár jó sorsot adsz, akár rosszat, az mindenképpen ajándék Tetőled, melyet 
hálás szívvel fogadok és ajánlok fel Neked a bűnösökért” (1950. március 22.) 

„Ez az év legsiralmasabb napja. Mert hiszen míg Krisztus végigjárja keserves Kálváriáját értünk, mi 
pedig hűtlenek vagyunk Hozzá s valljuk meg őszintén, hogy nem sokat forgolódik gondolatvilágunk 
körülötte. Pedig milyen nagy mulasztás ez!  
Jézus pedig áll, függ keresztjén ég és föld közé ékelve elmozdíthatatlanul, minden korok számára 
borzalmas felkiáltójelként. Éspedig ezt mondja nekem e kereszt: A kegyelem, melyet az áldozat szerzett 
végtelen értékű.” (1950. Nagypéntek) 

Beszélgetés 
A felolvasott részletekből milyen lelkületű fiatalt ismertünk meg? 
Brenner János újmisés jelmondata ez volt: „Az Istenszeretőknek minden a javukra válik.” 
Mit jelenthet ez a szentírási mondat? 
Hogyan kapcsolhatjuk össze az áldozathozatallal? 
Hogyan kapcsolódik a vértanúsággal? 

Feladat: A héten (a nagyböjt idején) vegyél részt mint ministráns a keresztúti imádságon. 



 Gondold meg azt is, hogy Brenner János éjszakai útja a beteghez, az Oltáriszentséggel, egy 
keresztúthoz volt hasonló. 

Előre ítélkeztek felette – halálra ítélték – üldözték és kegyetlenek voltak vele – meggyilkolták – a 
hivő nép megadta neki a végtisztességet. 

A halál nem volt az utolsó esemény Brenner János életében sem, hisszük, hogy elnyerte az örök élet 
koronáját. 

Feladat: Válaszd ki Brenner János újmisés jelmondatát! 

Az idézeteket lásd a Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldalon. 

Befejezés 

Fájdalmas rózsafüzér imádság egy tizedének felajánlása Brenner János boldoggá avatásáért. 

Ima Brenner János boldoggá avatására készülve: 

Mennyei Atyánk hálát adunk neked, hogy János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét, 
méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára és megdicsőíted őt egyházadban! 

Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú halála 
eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a 
küzdelmet és szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

 

 

 

Húsvét 4. vasárnapja: Jó Pásztor ünnepe 

Bevezetés 

Az egyházi év húsvéti időszakának bemutatása: 
Miért a húsvét legnagyobb ünnepe a keresztényeknek? 
Mit jelent számunkra az, hogy Jézus feltámadt? 
Mi a liturgikus színe a húsvéti időnek? Miért? 
Hány nap a húsvéti időszak? Melyik ünneppel zárul? 
Milyen ünnepeket tartalmaz a húsvéti idő? 

Jézus, a Jó Pásztor 

Húsvét 4. Vasárnapját Jó Pásztor vasárnapjának nevezik. Ez a vasárnap a papi hivatások világnapja. 
Az egész világon a katolikus templomokban azért imádkoznak, hogy Isten küldjön munkásokat aratásába: 
adjon jó papokat népének. 

Részlet a Szentírásból: Ez 34, 11-16 

Milyennek ismerjük meg a bibliai pásztort? Mi a feladata? 

Jézus magára alkalmazza az ószövetségi képet. Ő a jó pásztor, Isten népének Pásztora. (Jn 10, 1-16.) 

Hogyan viselkedik a jó pásztor? Mivel mutatja ki szeretetét nyája iránt? 

Brenner János példája 

Brenner János atya szolgálata, viselkedése a hívek között Jézust, a Jó Pásztort juttatja eszünkbe. 
Kovács Sándor püspök, aki a temetési szertartást végezte így emlékezett meg a fiatal papról beszédében: 

„A jó pásztor életét adja juhaiért. Nem töprengett, nem tétovázott, nem kért emberi támogatást, 
bátran indult el, mert lelkekért ment, a s mint jó pásztor adta oda életét. Köszönjük neked Jézus, hogy 
nekünk adtad, az egyházmegyének, ezt a tisztalelkű, világos, erős hitű, áldozatos lelkű ifjú papot.” 



A Brenner családban a mind a három fiú megkapta istentől a papi hivatást, és még a közeli 
rokonságban is voltak papok. Egyházmegyénkben ma is vannak olyan családok, ahol a fiúk közül  ketten 
vagy hárman is  papként szolgálják Isten népét. 

Érdeklődj, kik ezek az atyák! Hol működnek jelenleg? 

A papi hivatás 
Miért különleges hivatás a papi hivatás? 
Mi a feladata a lelkipásztoroknak? 
Mi az útja annak, hogy valaki pap legyen? 
Hogyan hív meg valakit Isten az ő szolgálatára? 
Miért fontos, hogy imádkozzunk papi hivatásokért? 

Papság és vértanúság 

Egyházmegyénk vértanú papja, Brenner János a győri szemináriumban is tanult. 

Amikor János harmadéves volt, bátyja, László, már az ötödik évet végezte, és ekkor lett elsőéves a 
legkisebb gyermek, József. 

2005. májusában a győri szeminárium udvarán hármas emlékhelyet állítottak a diktatúrák papi 
áldozatainak emlékére. 

Az emlékhely első domborműve Győr városának vértanú püspökét, Apor Vilmost ábrázolja. A 
második részben találjuk Brenner János mellszobrát. A harmadik rész, egy oltárkő, amely  a diktatúrák papi 
áldozatainak állít emléket, tehát azoknak a kevéssé ismert vagy névtelen papoknak, akik minden 
megpróbáltatás ellenére vállalták hitüket és hivatásuk vértanúi lettek. 

Feladat: Gyűjtsd össze a Brenner Jánossal kapcsolatos emlékhelyeket Egyházmegyénkben, és 
Egyházmegyénken kívül! Jelöld be ezeket a helyeket egy Magyarország térképen! 

Feladat: Melyik szentírási szöveget idézte Kovács Sándor püspök Brenner János temetésekor? 

Horvátnádalján (Körmend mellett) a templomkertben található egy síremlék, amelynek felirata arról 
tanúskodik, hogy ott egy hős édesanya pihen, aki hét fiának imádkozta ki az Úrtól a hivatás kegyelmét. 

Amikor egyszer Gárdonyi Géza ellátogatott ide, nagyon meghatotta ennek a papi édesanyának az 
áldozata, aki hét papot adott az Egyháznak. Ennek emlékére írta a következő verset: 

Gárdonyi Géza: Paizs Anna 

Öreganyám öreganyja 
A neve volt Paizs Anna. 
Az ura volt gazdag juhász, 
Nyáron szűrös ,télen subás. 

Mikor jött az első fia, 
Szólt: „Legyen az Isten fia, 
Első bárány , édes párom!” 
„Hát legyen pap, én nem bánom.” 

Jött a másik vézna, gyenge. 
Szenteltvízzel nevelgette. 
„Istenem, csak ezt meghagyjad, 
Inkább ezt is adom papnak.” 

A harmadik jó tanuló, 
Labda helyett könyvet bújó, 
„No, parasztnak nem született!” 
Mikor felnőtt ez is pap lett. 

A negyedik jött szőke hajjal. 
Ájtatos volt, mint az angyal, 
Mikor játszott, misét játszott. 
Hogy pap lesz előre látszott. 

S jött a módos juhász házba 
Még három kis rokon árva. 



Mit szólna a falu nyelve, 
Ha ezekből paraszt lenne. 

Mikor meghalt Paizs Anna, 
Hét fiatal pap siratta. 
S heten mondtak misét érte, 
Fel is jutott a mennyégbe. 

Befejezés: Ima jó papokért. 

 

Ima Brenner János boldoggá avatására készülve: 

Mennyei Atyánk hálát adunk neked, hogy János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét, 
méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára és megdicsőíted őt egyházadban! 

Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú halála 
eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a 
küzdelmet és szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

 


