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FT. MERLÁS TIBOR EZÜSTMISÉJÉRE
Iz 43,1-3 - Róm 12,1-6 – Mt 10,1-8

Egyik legkedvesebb művészem Albrecht Dürer
(1471-1528). Miért? Talán mert egyik képe állandó
kísérőm! Biztosan Te is emlékszel rá: két összetett kéz. A
művészettörténészek szerint édesanyja kezét festette meg a
festő. De egy kis beleéléssel lehet ez a mi kezünk is, amikor
imára kulcsolódik és áldást kér Istentől, illetve hálát ad neki...

és ezt mondta: „Isten, aki a jót megkezdte benned, fejezze is
be!” Ekkor kaptad arra a küldetést, hogy Isten áldása légy, az
Ő áldását mindenkinek osztogasd. Nemcsak Istené vagy, de
áldássá is tett Téged az Úr, hogy népét, bárhova megy, bárhol
is jár, megáldd.
Ha néha erőt venne rajtad az életkrízis, az önsajnálat, soha ne
feledd: Isten áldása vagy!

Istené vagy (Iz 43,1-3)
...Kezek...
Isten áldozata vagy (Róm 12,1-6)
Föltenni a kezet valamire, a kézföltétel, ahogyan mi ... Kezek...
azt egyházi zsargonnal mondjuk, azt jelenti, hogy valamit
A legszebb rész a papszentelés szertartásában viszont
birtokba veszek. Így, ebben az értelemben helyezte fejedre az az volt, amikor kezeiddel átvetted a kelyhet és a paténát.
Úr a kezét: Enyém vagy! És Te tudtad: „Ezen túl nem vagyok Jelezve: Életednek csakis akkor van értelme, ha áldozatot
a magamé, az Úr magának
mutatsz be. Életed áldozat!
jelölt ki, birtokba vett és arra
Nem véletlenül olvastuk fel a
rendelt, hogy emberszeretetét
Szentírásból azt a részt, amelyet
és irgalmát hirdessem ebben
Szent Pál apostol írt a római
a világban. Életem nem lehet
híveknek. A 12. fejezetben
egyéb, mint az Ő szolgálata!”
erkölcsi kérdéseket feszeget,
Tapasztalatból
mondom,
többek között az önátadás
hogy nem könnyű! Igen, nem
szerepét. A fejezet 1. verse
könnyű osztatlan szívvel,
tartalmazza azt a részt, amelyre
az élet sok gondja és baja
most hivatkozni szeretnék:
között, egyedül, nem egyszer
„Testvérek! Isten irgalmára kérlek
kirekesztve,
kitaszítva,
benneteket: adjátok testeteket élő,
kicsúfolva,
meg-nem-értve,
szent, Istennek tetsző áldozatul.
meg-nem-hallgatva Istennek
Legyen ez a ti értelmetek hódolata."
szolgálni.
(Róm 12,1)
Éveken keresztül szolgálhat így
A pap egész élete Istennek
Krisztus Szent Teste Tibor atya kezeiben
valaki, de egyszer csak feltör
tetsző ajándék, „istentisztelet”
belőle a kérdés: Kiért teszed ezt valójában?
kell, hogy legyen. Ahogyan egykor papi jelmondatodban
Számunkra, papok számára csak egy válasz lehetséges: is írtad: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
„Istenért teszem, amit teszek. Az Ő egyedül üdvözítő tanítását üdvözítsek” (1Kor 9,22).
adom tovább! Neki szolgálok, Érte működöm, Érte járok.”
Albrecht Dürer: Kezek...
Ez a helyes magatartás: Istené vagy pappászentelésed óta – jó
Nem tudtam, miért szeretem őket. Most már tudom.
és rossz sorsban egyaránt! Ezt soha ne feledd!
Isten kezeit juttatják eszembe, amelyek minket, papokat
kiválasztottak, és áldássá, áldozattá tesznek, HA engedjük,
Isten áldása vagy (Mt 10,1-8)
HA együttműködünk kegyelmével.
...Kezek...
Hadd mondjam mindnyájunk nevében: Köszönjük,
A kézföltétel az ószövetségi szentírás értelmében hogy papként élsz, létezel és vagy. Köszönjük, hogy azt teszed,
azonban valami többet is jelentett. Ez a cselekedet, ez a amit teszel. Isten áldja meg kezeidet, és egész papi lényedet,
gesztus azt is jelezte, hogy erőmet a másik embernek adom, hogy még sokáig áldás és jóillatú áldozat lehess számunkra!
megbízom azzal, hogy áldásomat továbbadja. Amikor a
szertartás vége felé járt, a püspök kezébe vette a Te kezeidet,
Tempfli Imre
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A türelmes mag
Merlás Tibor ezüstmiséje elé
Ezüstmise, férﬁak ünnepe!
Eljárt az élet forró közepe,
Sürög az ember, korhamvazta fővel,
A munkából is ima lesz idővel.
Haszontalan szolgák vagyunk:
A szerelemből megmaradt a hűség;
Ezüst hajakkal Téged szomjazunk,
Ezüst igazság, ezüst egyszerűség.
Ilyen gondolatokkal ünnepli Sík Sándor az ezüstmisét.
A mi ünnepünk egészen más. Itt izgul, szorong, izzad
előttünk egy ﬁatalember, aki alig ért élete forró közepére
és már ezüstmisézik. És hol van még az élete közepe,
és hol a második fele! Ezüst ez a mise, amit csak a mi
templomunkban több ezer különböző színű mise előzött
meg, és több ezer színű hittanóra, keresztelő, esküvő,
temetés, házszentelés, beteglátogatás és messzi utazás.
És nem beszéltünk még arról, hogy a karácsonyok,
a húsvétok, ünnepeink számunkra itt a Szentlélek
templomban aranyozódtak be, Te festetted aranyszínűre
sokaságunk ünnepeit.
Kedves Tibor atya, Rólad szól ez a férﬁünnep. Ha
érdemben bele akarunk nézni a visszapillantó tükörbe,
tanulmányt kell írnunk mindarról, amit Te 25 év alatt
tettél és történtettél magad körül.
De az ünnep elteltével sem fog unatkozni az ezüstmisés,
mert annyi elvégzett munka után, még mindig rengeteg
a szántani, a vetni és a kivetnivaló. Mert, ahogy Isten

szolgája Schefﬂer János mondta „a lelkek ugarán azt
a mélyszántást” el kell végezni. És az a mélyszántás
férﬁmunkát igényel ma is. Talán az arany vagy vasmiséden,
vagy amikor tényleg elérsz életed forró közepére, fogod
majd begyűjteni mélyszántásod termését. De addig
nincs megállás, szántani, vetni kell fellegek alatt, perzselő
napsütésben, szembeszélben a fagyok beállta előtt, mert
azért ember az ember, hogy tudja az élet évszakait, hogy
idejében a fehér hómezők alá rejtse a türelmes magot,
amely az első napsugárra vár néma reményében. Ilyennek
vélem az ember együttműködését Teremtőjével.
Nem a fontosság az emberi karát mértékegysége,
hanem a szükségesség. Boldogok lehetnek azok, akik
nap mint nap megtapasztalják, hogy szükség van rájuk.
Istennek egészen különleges teremtménye az ember.
A megmérettetések szüntelen vágya, a próbatételek
legyőzése, mint a mesék hőseit csalja újabb csatákba,
újabb kihívások legyűrésére, de egy idő múlva vágyik
vissza az édes otthonba, az elhagyott fészek után, ahol
nem csak fontos a jelenléte, hanem szükséges, mert
nagyon sok lélekben pánik van ma is, a hitetlenség és a
kishitűség csődje.
Kívánjuk, hogy olyan idők jöjjenek rád Tibor atya, amikor
nem önmagát keresztre feszítő a papi sors, amikor csak
a szántásra-vetésre kell ﬁgyelned, hogy életed telének
beállta előtt nyugodtan elmondhassad: a türelmes mag
a hó alatt van. (Minden egyes szentmiséd alkalmával
történjen meg valóban, minden jelenlévő számára az
átváltoztatás csodája, életünk álszent zsivajában is.)
Csirák Csaba

Tibor atya mondatai…

Jubileumi szentmise, gyulafehérvári székesegyház, 2011 június
22: Tibor atya felolvassa az evangéliumi szakaszt.
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Ahogyan Tempﬂi Imre barátom mondta
ezüstmiséje
alkalmával:
életünk
során
nyomokat hagyunk másokban. Mihály atya
mély és kitörölhetetlen nyomokat hagyott
sokunk életében. Éppen azért ez a néhány
sor, gondolatfoszlány messziről sem képes
behatárolni azokat az érzéseket, melyeket
magamban hordozok vele kapcsolatosan.
Valahányszor körülálljuk sírját és emlékét
idézzük, minden jelenlévőben élmények sokasága
elevenedik meg. Mindenki az ő alakjának féltve
őrzött mozaikkockáját simogatja és csiszolgatja
is egyben. S azt hiszem, ha egyberaknánk valaha
ezeket a mozaikkockákat, csak akkor tudnánk
egy teljes portrét kirakni – M.M. portréját.
Kettőnk élete nagyon sok ponton találkozott. A
példakép idővel paptestvér, sorstárs és - sohasem
gondoltam volna – elődöm lett. (2009)

Ünnepelünk
Ünnepelni jó, mert megszépíti a szürke hétköznapokat,
és közelebb hozza egymáshoz az emberi szíveket. Igazi
értéke és szépsége az együttlétben rejlik.
Sok szép ünnepünk volt már eddig is ebben az évben
és az ünnepvárás, a készülődés, úgy a templomban, mint a
családban, szinte ünnepnek számított már.
A Feltámadás szertartása azt hiszem minden évben
mély nyomot hagy az emberi szívekben.
„Krisztus feltámadott!” mondjuk egymásnak, és arra is
gondolunk, hogy feltámadás után Jézus még negyven napot
itt töltött a földön. Többször megjelent tanítványainak,
vigasztalta, bátorította őket. Megígérte nekik a Szentlelket,
amit mennybemenetele után tíz nappal elküldött. Ekkor
ünnepeljük pünkösdöt, az Egyház megalapítását.
Május hónap a Szűzanya hónapja. Mindennap a
rózsafűzérrel és szép énekekkel köszöntöttük az Égi
Anyánkat.
Ebben a hónapban köszöntjük földi édesanyánkat
is Anyák napján. Sokan gyűlünk össze ilyenkor, hogy
résztvegyünk az anyák és gyermekek örömében. A
gyermekek apró, szívhezszóló versekkel, apró jelenetekkel,
táncokkal igyekeznek örömet szerezni édesanyjuknak. Ez
a legtisztább, legigazibb szeretet itt a földön. Az egész
előadás alatt a mosoly nem tűnt el az arcokról. Ki az,
aki ezt az örömöt, ezt a boldog órát készíti elő az anyák
napjára gyermekeik által? Miért teszi? Szívből, szeretettel,
feláldozva rövid szabadidejét Anyatársaiért, embertársaiért,
nem várva érte sem hálát, sem köszönetet. Arra is gondja
van, hogy ideadja a műsort nekem, olvassam át és akkor
szavakból és jelenetekből követni tudom az előadást,
mivel a hallásom cserben hagyott. Hálásan köszönöm a
segítséget, ami hozzásegít, hogy én is élvezhessem ezeket a
szép és kedves előadásokat. Isten ﬁzessen meg érte neked,
kedves Tünde!
E gondolatfűzér befejezéseként még ideírom azt a
kedves pár sort, amit minden anya megkapott Gerzsenyi
László Anyám című verséből:
“ Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot;

Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok. (…)
Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.”
Ezen a kedves Anyák napi ünnepen, mint mindig,
együtt örült velünk Tibor atya is, akit szívből és szeretettel
köszöntök ezüstmiséje alkalmából. Több mint 10 éve igazi
atyaként vezeti , irányítja a Szentlélek templom híveit.
Együtt nevet, együtt sír híveivel. Nehéz lenne felsorolni
munkája eredményét amit ez idő alatt elért. Munkája
eredménye közül szerintem a legnagyobb, hogy három
papot nevelt és bocsájtott útjára, Lórit is beleértve, mivel
pár nap múlva ő is elindul, hogy atyja legyen majd a
rábízottaknak.
Hány csoport elsőáldozót, bérmálkozót készített fel
és bocsájtott útjára ez idő alatt az atya? Néha hálátlan ez a
munka amit végez, mert nem minden mag hull jó földbe.
Vezeti a Szent Sebestyén Kolping Család közösségét.
Elért eredményei alapján az Országos Kolping Szövetség
prézesévé választották.
A hívek segítségével, de az atya irányításával,
templomunk állandóan szépül kívül és belül.
Nem vagyok méltó, hogy értékeljem azt a nagy
munkát és eredményt, melyet ezalatt az idő alatt elért.
Én csak Isten áldását és segítségét kérem a további tervei
véghezviteléhez.
Erőt, egészséget, sok sikert, hosszú, boldog életet
kívánok szívből, szeretettel egy régi magyar áldásból
idézve:
“Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed…”
Jurka Margit

Tibor atya mondatai…
A héten beteghez hívtak. Közösségünk egyik 85
esztendős betegéhez. Évek óta magatehetetlen, 80 éves
felesége gondozza egyedül. Már régóta nem láttam
templomunkban. Szabadkozott, bocsánatot kért. Nagyon
szerényen élnek. Egyházi hozzájárulását sem tudta évek
óta rendezni. Ne tessék ezzel foglalkozni, bátorítottam.
Ez most nem fontos! S amint együtt mentünk, a néni
elkezdett mesélni. Tetszik tudni, a férjem és én is nagyon
sokat dolgoztunk, amikor épült ez a templom. Annyi téglát
adtunk kézről kézre. Elszorult a szívem. Könnyeimmel
küszködtem.
Eszembe jutott a vasárnapi evangéliumi jelenet, a szegény
özvegyasszony két ﬁllére. Ők is, amikor tehették, mindent
adtak munkában, szorgalomban, kitartásban. (2006)

Jubileumi szentmise, gyulafehérvári székesegyház, 2011 június 22:
bevonulnak György Tibor és Merlás Tibor ezüstmisések. . Innen indultak
25 évvel ezelőtt... A háttérben: prof. dr. Marton József.
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Legyen papbácsink…és lett
Annyira lelki szemeim előtt van még mindig az a pillanat,
amikor is Merk atya halála után, mi ﬁatalok, mind Tibor atya
körül sürögtünk - forogtunk, és kérleltük hogy legyen nekünk
a papbácsink. Akkoriban nem sok lelkipásztort ismertünk,
Tibor atyát viszont igen, mert ő sokat járt nálunk 9-es ifjúsági
misékre....És nagy volt az öröm amikor megtudtuk, hogy
újból van plébánosunk és nem vagyunk már többé árvák....
Az én saját életem kerekestül felfordult Tibor atya
érkezésével; egyik esemény követte a másikat, de így 12
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év elteltével úgy érzem, sok megköszönni valóm van neki.
Életem legfontosabb eseményeinél jelen volt, gondolok itt
az esküvőnkre, keresztelőkre...amit szívből megköszönünk
neki. Rebeka és Johanna szinte családtagnak tekintik már őt,
és nagy öröm volt számukra első ministrálásuk is Tibor atya
közelében.
Amit én még külön értékeltem mindig Tibor atyában,
és értékelek most is, az a bizalom, amellyel mindig
megajándékozott
benünket.
Bármilyen
programot
kezdeményeztünk e plébánia keretén belül, soha nem gátolt
meg benne, sőt szabad kezet adott sokmindenben, és sokszor

a plébániát is ránk bízta: ”Itt a kulcs, jól zárjatok be mindent”
- mondta nyugodt szívvel, és mi örömmel végezhettük
feladatainkat.
Igazán jó érzés volt tudni azt, hogy Merk atya halálával
nem lettünk árvák, hanem tovább is megvolt a helyünk
e közösségben, és továbbra is jól érezhettük magunkat.
Kitartott az ifjúsági énekek mellett, és ez nekünk ﬁataloknak,
nagyon sokat jelentett. Aztán megemlítem azt a sok
kirándulást amelyen részt vehettem. Köszönjük, atya!
Mint minden jó családban, nézeteltérések is sokszor akadtak,
de valahogy mindig helyre tudtuk ezeket hozni. Tudom,
hogy sokszor bántottuk mi is meg az atyát, sokszor nem volt
könnyű dolga velünk; harcoltunk sok mindenért, mert így
tanítottak, de örülök, hogy a végére mindig közös nevezőre
tudtunk jutni. Éreztük nagyon a hiányát, amikor elutazott, és
ilyenkor szerettük volna, ha ott lenne egy-egy énekpróbán, de
idővel elfogadtuk, hogy ő ilyen , és az utazás hozzátartozik
az életéhez.
Viszont mikor haza érkezett mindig kedveskedett egy kis
édességgel, újdonsággal. Soha nem fogom elfelejteni, amikor
egyszer egy kamion banánt hozott, és egy hétig csak banánt
ettünk. Mikor gyerekek voltunk, akkor az unokatestvéremék
hoztak nekünk banánt külföldről, és örültünk ha jutott egy
fél.....sokszor mondogattuk egymásnak a testvéremmel: „Soha
nem fogunk legalább legalább egyszer jólakni banánnal”.
Nahát Tibor atya gondoskodott róla, hogy ez ne történjen
meg; akkor volt az első alkalom, amikor azon bizonyos hét
után, már nem bírtunk banánra nézni.
Sokminden van még amiről lehetne mesélni…, a végére még
annyit: köszönjük Tibor atya, hogy elfogadtál bennünket
ennyi éven keresztül, kívánom hogy a jó Isten áldjon meg
téged és vigyázzon Rád.
Májer Enikő

Atyánk, barátunk
Mi soha sem tagadtuk, hogy második otthont képezett
számunkra a plébánia és a templom. Annak idején Merk atya
csábított oda és 12 éven át Tibor atya tartott ott bennünket.
Még most is, úgy, hogy nyolc éve 300 kilométernyi
távolságra vagyunk otthonunktól. Gyermekként kerültünk
be a közösségbe, ﬁatalként távoztunk belőle ideiglenesen és
családosként térünk majd vissza. Tehát mindenképp életünknek
egyik nagyon fontos részénél volt jelen aktívan Tibor atya, a
kamaszkorban. Akkor, amikor a legtöbb barátság és kapcsolat
kötődik, amikor gyakoriak a hangulatingadozások, hevesek az
érzelmek és néha bizony meggondolatlanok a cselekedetek.
Bizony nem könnyű az ilyen korú ﬁatalokat nevelni és vezetni,
de az atya rengetegszer megtalálta a módját, hogyan kösse le
az érdeklődésünket. Például még mai is elevenen él bennünk
az első udvarhelyi látogatás élménye. Aztán a másodiké
majd a harmadiké is. Először csak kis busszal mentünk és
félszegen álltunk a teremben. Furcsa volt idegen családoknál
aludni, mégis ezáltal kerültünk közelebb egymáshoz. Még ma
is sokukkal tartjuk a kapcsolatot és igazán meglepődtünk,
amikor itt, Temesváron egy közösségbe kerültük sokukkal.
Könnyű volt, hisz már ismertük őket. Egy újfajta kapcsolat
alapja volt az akkor: közösségek közti kapcsolaté.
Aztán a kirándulások folytatódtak. Legyen az hétvégenként
a nagybányai hegyekbe, vagy nyáron Németországba. Az
első németországi kirándulás nagy élmény volt, hisz akkor

még nem volt ez olyan könnyű, mint manapság. Közösen
jöttünk fel Temesvárra vízumot csináltatni. Akkor még nem
is gondoltuk, hogy mennyi időt fogunk itt eltölteni pár évvel
később.
Közben persze a közösséget is nevelgetni kellett, behozni
néhány új dolgot. Ami külön örömet okozott számunkra,
az a bevezető gondolatok léte. Annak ellenére, hogy ez mára
már talán sokak számára megkopottnak tűnik, akkoriban
rengeteget izgultunk, körmöltünk és töprengtünk, mit is
mondjunk, hogyan mondjuk, ne ismételjük a szavakat, és
így tovább. Amikor pedig túl voltunk egy-egy bevezetőn,
sikerélménnyel a szívünkben mentünk haza mise után.
Sorolhatnánk most a többi élményt is, hisz rengeteg volt
belőlük az évek során, valószínűleg fel sem tudnánk idézni
mindet. Mégis furcsa mód azt kell mondanunk, hogy Tibor
atyához akkor kerültünk a legközelebb, miután eljöttünk
otthonról. Átalakult a kapcsolatunk, mi is éreztük, hogy már
nem gyermekként néz ránk, más hangnemben szólít meg
bennünket, másként áll hozzá ötleteinkez, véleményünkhöz.
Amikor hazalátogattunk, teljesen másként beszélgettünk
egymással, más témákól, más hangnemben, és ez nagyon
jól esett. Ez is nagyban közrejátszott ahhoz, hogy nyolc
éve ugyanúgy visszajárunk közösségünkhöz, ugyanúgy húz
ide a szívünk, mint rég. Ha itthon vagyunk, és lehetősegünk
van, eljövünk énekpróbára, hisz egykor ez olyan természetes
volt, utána pedig leülünk kicsit beszélgetni, hogy mi újság
idehaza, hogy van a közösség. És ez a kapcsolat az esküvőnk
alkalmával teljesedett ki. Nem is tudjuk elmondani mit jelentett
számunkra az az esemény, az a szentmise, az énekek, és nem
utolsó sorban az atya szavai. Ő is meghatódott és mi is, hisz
ekkor már barátokként álltunk egymással szemben. Rengeteg
hálával tartozunk azokért a percekért. Reméljük a jövőben
is számos közös élményben lesz részünk, élményekben
melyek gazdagíthatják lelkünket, melyek erősítik közösségi
érzésünket és ez a barátság élni és gyümölcsözni fog még
sok-sok éven át.
Levi és Monika

Tibor atya mondatai…
Sokunk számára és természetesen számomra is kiemelten
fontos a Mihály atyára történő emlékezés.
Ezért gyűjtögetem a Róla készült képeket, s igyekszem
mindenki számára elérhetővé tenni.
Szükségünk van arra a megújító erőre, mely múltból a jövőbe
mutat. Közben szerényen és nagy hálában jegyzem meg, hogy
az idei esztendő karácsonya jubileum is számomra. Hálával
gondolok a 10 esztendőre, amelyet itt, Veletek tölthettem.
Hiszem és meggyőződésem, hogy nem múlt el nyomtalanul
ez az idő egyikünkben sem. S csak reménykedem, hogy abban
a bizonyos serpenyőben nagyon sok pozitív és előre mutató
értéket sikerült összegyűjtenünk. (2008)

Gyulafehérvári Érsekség, 2011. június 22: Tibor atya köszöntőt és
köszönetet mond a jubileumi szentmisét követő ünnepi ebéden.
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Gyulafehérvári időutazás

AZ ÉN EMBEREM, A TI EMBERETEK...

Számunkra, papok számára, immár hagyomány, hogy a szentelési
évfordulónkhoz közeli időpontban más-más kollégánál találkozunk.
A mostani találkozónk egyben jubileumi is, ezért Gyulafehérvárra
esett a választás. A 25 esztendőből egyesek mindössze „csak” hat
évet töltöttek el Gyulafehérvárott, míg mások tíz esztendőt. Nagy
várakozásban készültem a találkozóra, hiszen elmenni oda, ahonnan
elindultam, megható és megrendítő érzés is egyben. Sajnos nem volt
mindenkinek fontos a találkozás, ezen túlmenően azonban nagyon
hálás vagyok azoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Merka János, Skurka Dezső és Györﬁ József társaimmal indultunk
el. A több órás utazást követően érkeztünk meg Gyulafehérvárra.
S közben alkalmunk adódott sok mindenről beszélni. Tény, hogy
nagyot változott a világ bennünk és körülöttünk. Most tudtam meg
például, hogy vannak olyan helyek, ahol nincs elsőáldozás, bérmálás.
Hála és köszönet a teológiai „Tündérek”-nek és Vass Lóránd
diákónusunknak, akik felejthetetlen estével ajándékoztak meg minket.
Másnap, azaz éppen a szentelés napján, a gyulafehérvári
székesegyházban miséztünk és újítottuk meg papi ígéretünket. Ezt
követően pedig Érsek úr látott vendégül az ünnepi asztalnál.
Nagyon nehéz érzéseimről szólni, mert az egész olyan volt, mint egy
időutazás. A múlt emlékei jöttek segítségemre, hogy a jelenbe repítve
egyengessék a jövő útját. A város, a teológia, mi magunk is teljesen
megváltoztunk. Csupán a székesegyház őrzi a múlt emlékeit. A távolban
pedig a Mamut, ahová olykor felkapaszkodtunk, s jól kiszellőztettük
agyunkat. Jelenlétével szintén őriz egy keveset az örökösnek véltből.
A szentmisén a lehető legegyszerűbben és meghitten ünnepeltem
és emlékeztem. Ugyanakkor pedig örömben adtam hálát a magam
mögött hagyott 25 esztendőért, s mindazért és mindazokért, amik és
akik színessé tették életutamat. Örülök, hogy választott jelmondatomat,
hacsak részben is, de sikerült megélnem (mindenkinek mindene lettem).

Barátsággal, Merlás Tibor

Gyulafehérvári Érsekség, 2011. június 22: jubileumot ünneplő
paptestvérek csoportképe

Tibor, a nagy testvér
Én a Tibor atya primiciáján is voltam 25 évvel ezelőtt Sárközön. A
teológián ismerkedtünk meg, ahol Tibor atya, mint nagy testvér
felkarolta bennem a kis zöldfülű székely góbét. Közös nevezőnk a
lelkiek mellett az autók voltak. Tibor atya végtelenül szolgálatkész,
segítőkész, akire mindig lehetett és lehet számítani. Éjt nappá téve
képes másokért tenni egyfolytában menni, szolgálni, nem adni fel,
bízva a jóban hinni mások jóságában. Számomra példaértékű életéből,
hogy bárkiért kész Tibor atya Európát a nyakába venni, ha segítségről,
beteg vagy rászoruló emberről van szó. Ahol és amikor rászoruló
embert lát vagy talál, ott azonnal segít. Olyan, mint egy élő evangélium.
Egy alkalommal az osztrák határ előtt, két stoppos lányt vett fel, akik
miatt 24 órát tartották a határon és szétszedték az autóját. A határőrök
egészen mast gondoltak a helyzetről, mint ami a valóság volt, de aztán
minisztériumi közbenjárással nagy nehezen útjára engedték.
Méltó utódja + Merk Mihálynak, akinek kispapja volt, szerintem Mihály
atya átadott a karizmatikus lelkéből Tibornak. Számomra megrendítő,
ahogy oda állt papok halálos ágya mellé és segített nekik átlépni a nagy
küszöbön (Merk Mihály, Reizer Pál puspök atya, akiket csak én tudok),
de vannak többen is!
Botár Gábor, plébános
(Kis Szent Teréz plébánia, Székelyudvarhely)
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-Villámbeszélgetés Ft. Ardai L. Attilával MS: Attila atya, a közelgő ünnepünk, Ft. Merlás Tibor ezüstmiséjének megünneplése
előtt érdekel, hogyan is emlékszik rá, hogyan látta őt az idők folyamán?
AA: Emlékszem, amikor elkérezkedtem a Püspökségről, és
Nagykárolyba a Szentlélek plébániára helyeztek, 1989-ben ő volt
a a harmadik káplánom. Most is előttem van, amint megérkezik a
plébániára, autóval ugye...
Az autó iránti szeretete az idők folyamán nem változott. Ezáltal,
hogy autója volt – ez akkor még nem volt annyira elterjedt mint
mostanság – rengeteg dolgot vállalt. Tudta és akarta is jóra
használni a gépkocsiját. Kereste a lehetőséget, hogy miként tudná
jobban szolgálni vele az embereket. Egyedülálló módon mutatta ki
paptestvérei iránti szeretetét. Keveset beszélt, inkább cselekedett.
Orvoshoz vitte a beteg paptestvéreket (de volt, amikor némely
paptestvér idős szüleit vitte-hozta orvoshoz), korlátlanul vállalva a
kilométereket, utazást, időt és fáradtságot nem kímélve. Az is fontos
volt számára, hogy az ilyen utazásokat kihasználja beszélgetésre,
bátorításra, vigasztalásra....! Közben persze sohasem hanyagolta el a
kötelességét. Amint bármire felkérték, mindjárt gondosan szervezte
a helyettesítést, hogy a hívek ne érezzék meg a hiányát.
Szerette a liturgiát és a gyerekekkel való foglalkozást. Emelkedetté
igyekezett tenni a liturgiát, nemcsak a jól ”működő” egyházközségben
mint a szatmári Szentlélek plébánia, hanem olyan kis közösségben
is, mint a vetési leányegyházközség. Az idén egyetlen elsőáldozó
volt Vetésen. De ezt az egy gyermeket sem hozta be a Szentlélek
templomba, mondván, hogy egy gyermekért nem érdemes külön
dolgoznia és külön elsőáldozó ünnepséget szerveznie....Ugyanúgy
készítette fel, és ugyanolyan gondosan szervezte meg az elsőáldozási
ünnepet is, mintha húsz elsőáldozó lett volna.
A 89-es változások után Reizer püspök atya felfedezte Tibor atya
jó tulajdonságait, akire mindig és mindenben lehet számítani, mint
autóvezetőre, útitársra és segítségre. Tibornak különös tehetsége volt
olyan dolgok pontos és gondos elintézésére, amelyek a kommunista
időben komoly kockázatokkal jártak együtt. Ez a fajta hozzállása
Reizer püspök úrnak sokat jelentett, ezért nagyon komolyan számított
is rá. Ugyancsak komoly szerepet szánt Tibor atyának a Hám János
iskola és Szent Alajos konviktus 20 évvel ezelőtti indításában is.
MS: Reizer püspök úr halála után Ardai atya lett az egyházmegye kormányzója...
AA: Igen, másfél évig töltöttem be ezt a tisztséget. Látva azt, hogy
Ft. Merlás Tibor csaknem az egyetlen, akire és akinek föltétlen
segítségére komolyan számíthatok, ezért arra kértem, hogy folytassa
ezt a jellegű munkáját. Nemcsak az utazásokban, de az adminisztratív
ügyek intézésében, új munkatársak felkutatásában, és minden
másban, amelyek egy egyházmegye életében elengedhetetlenek.
Ekkor olyan dolgokban is komoly segítséget jelentett, amit más
nem tudott vagy nem lett hajlandó vállalni. Ezért természetesen
nagyon hálás voltam és vagyok neki.
MS: Most újra együtt dolgoznak, immáron a Szentlélek plébánián....
AA: Igen, 2008-ban, a nyugdíjazásomat követően az egyetlen kolléga
volt, aki eljött hozzám, beszélgettünk, és ezeket mondta: „Örülnék,
ha a Szentlélek plébánián segítenél. Minden vasárnap átadom a 11-es
misét, és amikor el kell utaznom hivatalos ügyekben”. Én örömmel
mondtam: mindent vállalok, amit rám bízol. Számomra éltető erő,
hogy ebben az egyedülálló plébániai közösségben rendszeresen
dolgozhatok. Nagyon jól érzem magam itt, mert a hívek nyitottak,
közvetlenek és csodálatos összefogást mutatnak. Továbbra is fontos
a Tibor atya barátsága, aki helyet és lehetőséget biztosít számomra.
Egyértelmű, hogy amit ő ebben a közösségben és a közösségért tesz,
én nem tudnám megtenni. De nekem nem is ez a feladatom, hanem,
hogy akkor és úgy helyettesítsem, ahogy ő ezt elvárja tőlem.
MS: Ha kívánna Tibor atyának az ezüstmiséje kapcsán?
AA: Azt, hogy a hívei körében és velük egyetértésben dolgozhasson
még sokáig jó egészségben, a tőle megszokott munkakedvben és
sikerekben gazdagon.
Lejegyezte: Mares Sándor

EGY JELÖLÉS TÖRTÉNETE
- 2007. április 21-én Brassóban Ft. Merlás Tibort választották meg a
romániai Kolping Családok fõ elöljárójává (prézesévé). Ki volt az a
földi személy, akinek az ujja a plébános úrra mutatott? Hogyan és ki
talált rá egy aránylag kisvárosi plébánosra? Ha jól tudom, felkérésre
vállalta el a fõelöljáró tisztséget.
- A magam jelölésének története idõben több mint egy évre
nyúlik vissza. Bõ egy évvel ezelõtt keresett meg Alfred Weiss atya
Bécsbõl és Axel Werner atya Kölnbõl. Az 1989-es változásokat
követõen Alfred Weiss atya az, akinek az irányítása alatt több mint
140 Kolping-család alakult Romániában. Bár kezdettõl volt saját
fõprézese a romániai Kolping-mozgalomnak, Alfred atya érdeme
vitathatatlan. Így vall önmagáról: „Bécsben élek és az autómban”.
Évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Többször meglátogatta a
Szentlélek plébánián mûködõ Szent Sebestyén Kolping-családunkat
Szatmárnémetiben. Nem csupán õ, hanem a bécsi Kolping-család
néhány tagja is. Mi pedig több alkalommal tapasztalhattuk meg
vendégszeretetüket, mind a felnõttek, mind a ﬁatalok. Minden
bizonnyal ez lehetett a kiinduló szempont a felkérésem esetében.
Axel Werner a Nemzetközi Kolping fõprézese, amely összesen 61
országban van jelen. Nyilván õ is informálódott, s csak gyanítom,
hogy közös egyeztetést követõen esett rám a választás. A felkérés
számomra megtisztelõ volt, amit elsõsorban nem magamnak
tulajdonítok, hanem a Szent Sebestyén Kolping-családnak, melynek

helyi vezetõje, prézese vagyok. Egy erõs csapat áll mögöttem, ami
biztonságot is ad számomra.
- Kik vettek részt ezen a gyûlésen Szatmár megyébõl?
- Általános választások voltak, s a szabályzat értelmében minden
Kolping-család az aktív tagok létszámának arányában küldhetett
képviselõket. A Szent Sebestyén Kolping-családot ketten képviseltük
Brassóban, Bodnár Imre elnök és jómagam.
- Hány Kolping szervezet van a szatmári egyházmegyében?
- Még négy Kolping–család van a szatmári egyházmegyében. Sajnos
azonban ezek a családok nem aktívak.
- Hogyan mûködik egy Kolping-család? Vázolja röviden
a szatmárnémeti Szent Sebestyén Kolping-család eddigi
tevékenységét, abból megsejti az olvasó, hogy milyen is az élet egy
Kolping–csapatban.
- A Szent Sebestyén Kolping-család 1994 tavaszán alakult meg.
Tulajdonképpen egyidõs plébániai közösségünkkel, hiszen 1994.
november 20-án szentelték fel templomunkat. Kezdetben fõ
feladata volt a Kolping-családnak a plébániához tartozó munkálatok
megszervezése, az azokban való tevékeny részvétel. Szólnom
kell Merk Mihály atyáról, elõdömrõl, õ volt a Kolping-család elsõ
prézese. Jelenlegi arculatát mindenképpen neki köszönheti.
Csirák Csaba
(részlet a a Szatmári Magyar Hírlap 2007. május 3.-i lapszámában
megjelent interjúból)

BÉKEZARÁNDOKLAT - SCHENGEN, 2011
Június 2-5 között résztvettünk a 44. Nemzetközi Kolping
Gyalogtúrán, amely az Európa határok nélkül elnevezést
kapta.
A szervező idén a luxemburgi Kolping Család volt.
Főhadiszállásunk Schengenben, Luxemburg Remisch
régiójában fekvő kis bortermelő városkában volt, közel a
német-francia-luxemburgi hármashatárhoz. Neve akkor vált
ismertté, mikor egy hajó fedélzetén a Mosel folyón az NSzK
(Német Szövetségi Köztársaság), Franciaország és a Benelux
államok képviselői aláírták a schengeni egyezményt.
Rövid bemutatkozás és üdvözlés után a megnyitó szentmisén
vettünk részt, amely a helyi csodálatos templomban volt. A
résztvevő Kolping családok büszkén vonultak fel zászlóikkal.
A vacsoránál, amely a helyi sportcsarnokban volt, a helyi
közméltóságok köszöntötték a békezarándoklat közel 250
résztvevőjét.A nemzetközi zászló melett 27 Kolping zászló
vonult fel.
Másnap reggel indult a gyalogtúra. A környékbeli szőlős
dombokat nézve nem tűnt nagyon megterhelőnek, hiszen
mindvégig rendezett és kiépített utakon mentünk, inkább mi
szoktunk el kissé az egyszerű sétától. De a pihenőkor kapott
víz és gyümölcs megtette frissítő hatását. Első nap közel 18
km-t tettünk meg, igaz, nekünk sokkal többnek tűnt, ezt
szóvá is tettük. Délutánra elértünk a Mosel folyó partjára, arra
a helyre, ahol a schengeni egyezményt írták alá, így láthattuk a
Nemzetek 9 méteres oszlopát.
Második nap természetesen újra gyalogoltunk, de már
könnyebb terepen, egy természetvédelmi parkban, mocsaras
vidéken. Nem is lehetett elcsatangolni, hiszen kiépített
pallókon mentünk. Furcsa volt, hogy egyáltalán nem voltak
szúnyogok. Szép séta volt madarak, vadkacsák és tavirózsák
világában.
Délutánra vihart jeleztek, így nem a szabadban, hanem a

sportcsarnokban volt a programzáró szentmise. Mindannyian
meghívást kaptunk a svájci Oltenben megrendezendő, 45.
nemzetközi gyalogtúrára.
Estére már ernyővel, esőkabáttal felszerelve vettünk részt
a sétahajón megrendezett vacsorán a Mosel vizén, ahol
ünnepélyesen átadták a Kolping vándorzászlót a következő
találkozó szervezőinek.
Megtapasztaltuk azt is, milyen a határnélküliség: nem
tudtuk, milyen vizeken hajózunk, francián, németen vagy
luxemburgin, csak mosolyogva integettünk egymásnak a
parton lévőkkel.
A hazaindulás napján még egy érdekes városnézés várt
rank: láthattuk Luxemburg ódon utcáit, csodálatos várakat,
templomokat. Még azt is láttuk, hogyan lehet egy várost
lezárni a tülkölő autóktól, mikor bicikliverseny halad át rajta.
Bízom benne, hogy sikerült a Kolping Családunk tagjainak
érdeklődését felkelteni ezzel a rövid kis beszámolóval.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy ezek a túrák 1968 óta
szerveződnek egyre több résztvevővel; talán érdemes lenne
a 2012-esen is résztvenni, szép élményben részesedhetnek
ezáltal a majdan résztvevő Kolping tagok.

Schengen, 2011: Tibor atya, Bodnár Évivel és Imrével együtt
"beléptek" a schengeni övezetbe.
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186 ezer óra szentségimádás
ajándékul a pápának
1951. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
szentelték pappá Joseph Ratzingert és testvérét, Georgot a
freisingi székesegyházban. Különleges ajándékkal készül a Papi
Kongregáció XVI. Benedek pappá szentelésének 60. évfordulójára:
arra kéri a világ 3100 egyházmegyéjének püspökeit, hogy 60 órás
szentségimádással készüljenek a június 29-i ünnepre, papságának
minden egyes évéért egy órát ajánlanak fel. Kérjenek az Úrtól új,
szent papi hivatásokat.
Az apostoli nunciusok által a világ minden püspökéhez elküldött
levélben ez áll: „Különlegesen alkalmas pillanat ez arra, hogy
a Szentatya köré gyűljünk, tanúságot tegyünk előtte hálánkról,
szeretetünkről és arról, hogy egyek vagyunk vele az Istenért és az
egyházért végzett szolgálatban…”.
A szentségimádás 60 óráját meg lehet oldani egyben vagy
részletekben június folyamán. A Papi Kongregáció útmutatást ad
az imádságra vonatkozóan: azt kéri, Péter apostol személye legyen
a központban; János evangéliumának 20. és 21. fejezetét, valamint
Máté evangéliumának 16. fejezetét javasolja olvasmányként. A
hívek imádságát kéri XVI. Benedek pápa életétért, hogy az Úr adjon
neki egészséget, boldogságot, és védje meg minden bajtól. Kéri,
hogy imádkozzanak a püspökökért, a papokért, a diakónusokért

Az életen csak egyszer megyünk végig. Az út és az idő, amelyen
áthaladunk, soha többé nem tér vissza.
Figyeld tehát az utat! Ami jót, szívességet és szeretetet adhatsz,
rögtön add! Használd ki az alkalmat minden pillanatban nemes
dolgokra, mert az úton visszafelé menni nem lehet.
Légy bátor és éber! Figyelj erősen, mert veled is megtörténhetik
– amint az emmauszi tanítványokkal – , hogy melléd csatlakozik
Valaki, akinek rejtett dicsőségét csak később veszed észre...
Menj bátran előre; a remegő lábak könnyen botlanak, míg a
biztos léptek alatt a kemény göröngyök is porrá válnak!
Ne félj senkitől és semmitől, mert ha lelkiismereted tiszta, senki
nem árthat neked!

Szentatyánk 2011-ben pappá szentelésének 60-ik évfordulóját ünnepli.

és az evangélium minden közvetítőjéért, hogy hűségesek legyenek
hivatásukhoz. Imádságot kér az egyházért, a hivatásokért, a
laikusokért és a meghalt papokért is.

Magyar Kurír

Ne gyűjts fölösleges javakat, mert azok csak visszatartanak az
előrejutásban!
Ne légy szájmarkos, hanem a tettek embere!
Dobálj le magadról minden fölösleges terhet, egyedüli legyen
az élet keresztje, melyet hordozz örömmel, alázatos szívvel
és zúgolódás nélkül, mert lehet ez lesz a kulcs a kezedben az
örökkévalóság kapujához!
Légy mindig vidám, vidíts fel másokat is, segíts ott, ahol csak
tudsz. Ne essél kétségbe, erre nincs okod, gondolj Jézus
gyönyörű ígéretére: „Én veletek vagyok minden nap, a világ
végezetéig”(Mt 28,20).
Részlet Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! című könyvéből

SZEMÉLYES IMÁM PAPI HIVATÁSOKÉRT
Jézus Krisztus, jó Pásztor, Te hajdan meghívtad az apostolokat
és emberek halászaivá tetted őket. Hívjál ma is szolgálatodra
egészséges, nemes eszmékért és eszményekért lelkesedni tudó ﬁatal
embereket, de mert már a mi tájainkon is egyre kevesebben veszik
a „vakmerő” bátorságot, hogy el is kötelezzék magukat Neked,
idejében világosítsd meg elméjüket a papi hivatás mibenlétének
a helyes megértésére, hogy ne kelljen csalódniok évek-évtizedek
teltével. Fiatalságuknál fogva ugyanis sok esetben nem tudják még
– a papnevelő intézetbe való belépéskor -, hogy „hová mennek
be”, fölszentelésük után viszont már azt nem, hogy „hová jönnek
ki”. És aztán, Örök Főpap, az sem mindegy, hogy a két időpont
között „ott benn az intézetben” bennük és körülöttük mi történik,
kik tanítják és hogyan nevelik. Nélkülözhetetlenül szükséges
ezért számukra a Te megtartó kegyelemed, hogy segítségeddel
papi méltóságuk elnyerése után is elsősorban emberek, a rájuk
bízottak iránt megértő és mélyen együttérző „lelkipásztorok”
lehessenek, s rátalálhassanak minden helyzetben megszabadító
és útmutató igazságod fényére, égből földre hozott, mindenki
felé őszintén kitárulkozó és mindenkit befogadó evangéliumi
szereteted melegére. E mindenképpen kemény áldozatvállalást
jelentő szolgáló szeretet gyakorlására és továbbadására egyedül
általad lehetnek képesek, aki mindig úgy „élsz és uralkodol”,
hogy egyidejűleg – tévelygéseink ellenére is – határtalanul szeretsz
minket, és minden embert. Ámen.
Jakab Gábor
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Jubileumi szentmise, gyulafehérvári székesegyház, 2011 június 22:
Jakab Gábor felolvassa személyes imáját a papi hivatásokért.

(Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános pappászentelésének 40.
évfordulójára írt ima.
Elmondta az immáron aranymisés szerző, a gyulafehérvári székesegyházban,
2011 június 22-én, a jubileumi szentmise keretében.)

