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Brieber László Atya papszentelésének
Aranyjubileuma
1960. 06. 25. - 2010. 06. 25.
Minden ember életében vannak olyan
események, melyek egész életére kihatnak.
Olyan mérföldkövekhez is érkezik az élete
folyamán, mely meghatározója lesz
további életének. A kis gyermek életének
korai szakaszában, - amikor 6 éves lesz –
az édesapja, és édesanyja szerető kezét
fogva, tele félelemmel és izgalommal lépi
át az első osztály küszöbét. Aztán az évek
folyamán, ahogy telik az idő, egyre
magabiztosabb és bátrabb lesz. Jönnek a
középiskolás évek, majd a nagy döntés
pillanata az érettségi után. Tovább
tanuljak-e? Mi is akarok lenni? Vannak,
akik boldogan emlékeznek vissza az eltelt
szép életútra, tán még akkor is, ha néha
göröngyösek voltak.
Most egy szép életpályára emlékezünk.
Plébánosunk, BRIEBER LÁSZLÓ ATYA
életében elérkezett az az idő, hogy
választott hivatásában megünnepelheti az
50. évfordulót.
Ebben a köszöntésben kell, hogy
méltassuk az egyetlen és örök Főpapunk,
Jézus
Krisztus
megváltó
művéhez
segítőtársnak
meghívott
aranymisés
lelkipásztorunk 50 éves szolgálatát.
Adjunk hálát vele együtt mi hívek is, a
kapott kegyelmekért.
Az Úr Jézus kiárasztotta Szentlelkét az
apostolokra, hogy „tegyétek tanítványaimmá a népeket” (Mt 28,19). Azonban ne
csak bölcsességet, ideológiát hirdessenek,
hanem személyesen Róla tegyenek
tanúságot. (Csel 1, 8), mert „az örök élet,
hogy megismerjenek Téged, egyedül igaz
Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn
17, 3). A mi Urunk azt mondotta
apostolainak, hogy „aki titeket hallgat,
engem hallgat”.

Tehát a Szentlélek erejével igét hirdető
papból maga Krisztus szól hozzánk.
Ezt az örök életet adó igehirdetést
köszönjük meg LÁSZLÓ ATYÁNAK, akár
a gyermekeket szolgálta vele az
állomáshelyein lévő iskolákban, és a mi
kis
falunkban,
akár
amikor
a
templomokban a szentmisén szentbeszédet
mondott.
Jézus azonban nem csak tanítani küldte
apostolait,
hanem
a
szentségek
kiszolgáltatását is rájuk bízta.
Kérjük Istent, hogy áldja meg LÁSZLÓ
ATYÁT kereszteléseiért, az elsőáldozók és
a bérmálkozók felkészítéséért, bűneink
feloldozásaiért, esketésekért, a betegek
kenetének kiszolgáltatásáért, mert hisszük,
hogy ezekben a szolgálataiban maga
Krisztus osztogatta megváltó kegyelmeit a
híveknek.
Most amikor lélekben a berényi katolikus
hívők közössége körülveszi kis falunk,
Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt
templomának oltárát, amelyen LÁSZLÓ
ATYA bemutatja hálaadó aranymiséjét,
imádkozzunk, hogy áldja meg Őt mennyei
Atyánk! Kiteljesedve, a Szentlélek
örömével együtt énekelhessük:
„Magasztalja lelkem az Urat, és
szívem ujjong megváltó Istenemben…
mert nagyot tett velem Ő,
a Hatalmas és a Szent!”
(Lk 1, 46, 49).

Kérjük az egek Urát, adjon LÁSZLÓ
ATYÁNAK nagyon jó egészséget,
hogy gyémánt miséjét is megérhesse,
és együtt ünnepelhesse híveivel.

Brieber László esperes
Brieber László Tapolcán született 1937. június 13-án.
Tanulmányai befejezése után pappá szentelték Veszprémben 1960. június 25-én.
Káplán Göllén 1960-62, Mernyén 1962, Aszófőn 1962, Zalamerenyén (Zala m.)
1962-1963, melyhez filiák: Csapi, Garabonc, Zalaújlak. Majd Káptalanfán 19631964, Lesencetomajon 1964-1970,
Plébános Szentbékállán 1970-, h. esperes 1971-1992.
Filia: Mindszentkálla.
Miután Vörös József Atya meghalt, a Püspök Úr Marics Atyát, - aki
Balatonszentgyörgyön működött - áthelyezte Berzencére, ekkor került hozzánk
Brieber Atya. Ettől az időtől kezdve Balatonszentgyörgyön, a plébánián él, és
falunkban, Balatonberényben
1992. március 8-án
tartotta első, bemutatkozó szentmiséjét. Azóta Ő a mi lelkipásztorunk. Így
aranyjubileumát is itt ünnepelheti körünkben.
Filiák: Vörs, Hollád. Tikos. Balatonberényt oldallagosan látja el. Templom van
Vörsön és Holládon, de Tikoson mise a kultúrházban, Battyánpusztán – mely
közigazgatásilag Balatonszentgyörgyhöz tartozik - a tsz ebédlőjében van.
Vasár- és ünnepnapokon nagyon leterhelt, mivel négy faluban mond szentmisét.
KARÁCSONYKOR és HÚSVÉTKOR, valamint a falvak búcsú napján pedig
előfordul, hogy öt szentmisét is mond egyetlen napon.
Immár 18 éve, hogy nálunk teljesít szolgálatot. Keresztel, elsőáldozásra és
bérmálásra felkészíti tanítványait, a házasulandó fiatalokat pedig jegyes oktatás
keretében a házasságra, ill. a házasság szentségének felvételére. A fenti feladatok
– az idő múltával – egyre kevesebbek lettek, azonban annál többet temet. Ez a
feladat nagy terhet ró rá, fizikailag és lelkileg.
Hittant oktatott a balatonberényi és balatonszentgyörgyi iskolában, mely ez év
őszétől csak Balatonszentgyörgyön fog történni, mivel Balatonberényben az alsótagozatos iskola is megszűnik.
Ezen kívül a falu társadalmi- és kulturális életébe is bekapcsolódik a
lelkipásztorunk, (Lásd: kerékpárút megáldása, millennium, centenárium, Március
15-e, Szt. István ünnepe, Október 23-a.)

Programok a jubileummal kapcsolatban
Július 11-én (vasárnap) 16 órakor:
aranymise Balatonszentgyörgyön a Rk. Templomban,
Július 17-én (szombat) 17 órakor:
Brieber László Atya papi hivatásának 50 évéről, falunkban végzett
tevékenységéről készült kiállítás ünnepélyes megnyitója Balatonberényben a
Művelődési Házban.
Július 18-án (vasárnap) 18 órakor:
aranymise Balatonberényben a Rk Templomban.
A rendezvényekre szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát és vendégeit.
Római Katolikus Egyházközség
és a Rózsafüzér Társulat

A legszebb hivatás
A legszebb hivatás a világon:
Istent szolgálni a SZENT OLTÁRON.
Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen,
S szembe nézni! Ez a végtelen…
Törölni könnyet, elhinteni békét,
S kigyújtani az örök-út mécsét.
Emelni, porból, sárból magasra,
Iszapból gyöngyöt hozni a partra.
Megérteni, ha kell, halni érte,
Amit a Lélek súg a lelkébe.
Emberi testben, mint angyal élni,
S lélek szárnyán az égben időzni…
A pap hivatása a legszebb a világon:
Önmagát áldozza az ÉGI OLTÁRON…
A különszám tartalmát összeállította: Kovács Ilona és Tóth Lajosné

