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MERLÁS TIBOR PLÉBÁNOS BÚCSÚMISÉJE

Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített 
az ő Istenének. 
De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, 
hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a 
homokszemcséket köddel kötötte össze. 
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt 
mondták: bolond. 
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a 
szívében építette az ő Istenének. 
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig 
nevettek és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. 
És jött az első szél: és nem döntötte össze. 
És jött a második szél: és az sem döntötte össze. 
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem 
mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. 
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt 
mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és 
ledöntötték az ő oszlopát. 
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment 
megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot 
építeni az ő Istenének. 
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette 
kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a 
homokszemcséket köddel kötötte össze. 

Wass Albert:

Előhang
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Beszélgetés Ft. Merlás Tibor a Szatmárnémeti Szentlélek 
plébánia volt plébánosával 
 
Legendák különleges, rendhagyó dolgokról születnek. 
Scheffl er János életét és munkásságát legendák lengik körül. 
Annak idején legendás volt Reizer Pál zárdatemplomi 
tevékenysége. A Szatmárnémeti Szent Család templomnak is 
volt egy legendás korszaka, amikor Merk Mihály, majd Tempfl i 
Imre tevékenysége pezsdítette meg a lakónegyed életét. Az ő 
munkájukról már múlt időben beszélünk, de beszélünk, mert 
képeket, emlékeket hagytak az emberek lelkében. 
A Szatmárnémeti Szentlélek plébánián zajló életről is 
legendák keringenek. Élő és igaz legendák. Hitélet, 
szociális élet, kulturális és emberbaráti élet folyt a templom 
fennállása óta. Aztán Merk Mihály eltávozott, a stafétabotot 
Reizer püspök Ft. Merlás Tibornak adta át. A nagy előd 
emlékének árnyékában vakmerőségnek tűnt átvenni azt 
az eklektikus sereget. És ezzel a csapattal Ft. Merlás Tibor 
mégis feljutott a csúcsra. Feljutott, mert támogatták egymást 
az életzarándokok, segítették a gyengéket, felkarolták a 
lemaradozókat, és repültek, amikor együtt volt a sereg. Az ő 
lelki vezetőjük volt tizennégy és fél éven át Ft. Merlás Tibor. 
Vele beszélgetve próbálunk összerakni egy jól értelmezhető 
mozaikképet a Szentlélek plébánia elmúlt másfél évtizedéről.  

1999. január 25-én hajnalban, a papi otthonban, Te zártad le Merk 
Mihály atya szemét. A támogató, a példakép, a barát elvesztése okozta 
égő sebek be sem gyógyultak máris az Ő helyére kellett állnod. Azon 
kevesek közé tartozol, akik beismerik, hogy vannak példaképei. Áib 
Sándor és Merk Mihály nevét szoktad emlegetni. Mit jelent számodra 
a velük való találkozás?

Nagyon nehéz most néhány szóban megfogalmazni mindazt, 
amit velük kapcsolatosan érzek és magamban hordozok. 
Mihály atyát nagyon fi atalon ismertem meg, aztán Sándor 

atya következett. Fiatal papként bizalmukkal és barátságukkal 
tüntettek ki. Sokszor lelkesítettek, de ha kellett, fékeztek 
is engem. Hálás vagyok a Gondviselésnek, mert olyan 
nagyszerű értékeket ismerhettem meg bennük, amelyek 
engem is alakítottak. Mind a ketten egyéniségek voltak. S 
talán ez a legfontosabb. 

1999-ben Mihály atyától átvettél egy vadonatúj templomot és egy 
vadonatúj, gondolkozásában, eszméiben ezerszínű embercsoportot. 
Milyen változások történtek plébánosságod ideje alatt?

Mióta tudatosult bennem a felismerés, hogy augusztus 
hónaptól más fordulatot vesz az életem, még többet sétálgatok 
a templomhoz tartozó kertben, udvarban, s nyilván jobban 
szemügyre vettem a templomot is. Minden esztendőben 
volt valamilyen nagyobb jellegű beruházásunk. Abból kellett 
gazdálkodnunk, amink volt, vagyis a közösség önkéntes anyagi 
hozzájárulásából. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy sohasem 
kértem pénzt a kedves hívektől. Ők ellenben mindig ráéreztek 
az ügy fontosságára, s segítettek, ahogy lelkiismeretük diktálta. 
A templom rekordidő alatt készült el (1992 – 1994), sok 
hibával. Ma könnyű okosnak lenni és felelőtlenség kritikus 
megjegyzéseket megfogalmazni. A templom viszonylag 
kevés pénzből és sokak verejtékéből épült. Ez tény! Templom 
épült és közben közösség formálódott. Egyedi történet ez. 
Mit is dolgoztunk? Csak gondolatszerűen említem: a tető 
rendbetétele, a beázások kiküszöbölése, csatornázás, 3 
harang felállítása (a nagy harangot éppen most próbáljuk újra 
megszólaltatni), a harangok villamosítása, a templombelső 
festése, ami lassan újra időszerű, a világítás felújítása bent, 
díszvilágítás kint, Paulovics László festőművész úr készítette 
keresztút és Mária kép megrendelése és kifi zetése. Játszóteret 
alakítottunk ki, kosárlabda pályát építettünk, a templomi 
hangosítást felújítottuk. Kialakítottuk és berendeztük a Merk 
Mihály termet, a Kolping termet, az ifi  Kolping termet. Az 
igényes kivitelezésű esztétikus öntöttvas-kerítés elkészítése, 
járdák felújítása, andezit lépcső a főbejáratnál, parkosítás, új 
ajtók és új ablakok beszerelése a templomban 

Felirat: Szentlelkesek csoportja Merlás Tibor plébánossal a nyiregyházi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom előtt, 2011. augusztus 15.-én, az állampolgársági eskületétel 
után. A kép jobb szélén: dr. Kovács Ferenc, Nyiregyháza polgármestere, valamint Kósa Tímea alpolgármester asszony.

Az öröm embere
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és a plébánián, a plébánia épületének felújítása, mind-
mind az utolsó másfél évtizedben valósult meg. Ezekben a 
hetekben a templom fűtésrendszerének felújítása, a vetési 
templom tetőszerkezetének cseréje és tornyának építése 
folyik. Legutóbb pedig Bécsből hoztunk két kamion használt 
irodabútort, amelyekkel lecseréltük az eddig használt 
berendezéseket. Három esztendeje pedig németországi 
barátom, Hans Demmelhuber, hatástanulmányokat 
végeztetett Münchenben és Lipcsében, hogy a templom 
külső szigetelésére is megoldást találjunk. Mindezt a teljesség 
igénye nélkül próbáltam csak leírni.

Történt-e elmozdulás, változás, a plébániai életébe bekapcsolódók 
szellemi, lelki valójában?Kedvenc szavadat használva változott-e a 
közösség?

A közösség egyénekből áll. S ha csak magamra tekintek, hát 
igencsak változtam. Jövőre ez a közösség 20 esztendős lesz. 
Ebből pedig 15 esztendő a közösen megtett út. Kezeimben 
cseperedtek fel emberi életek, s ez nagy örömmel tölt el. 
Tempfl i Imre atya, nagyon jó barátom szavait kölcsönzöm, 
amelyet ezüstmiséjén mondott: emberként és papként mindig 
nyomot hagyunk mások életében. Ezt igyekeztem tenni, 
bizonnyal nem is eredménytelenül. Mihály atya egészen más 
alkat volt, mint én. Fantasztikusan kézben tartott mindent. Ez 
az ő karizmája volt. Talán az én időmben önállóban működött 
néhány dolog. Sokszor tűnődtem el azon, hogy vajon az ő 
módszerei milyen mértékben lennének alkalmazhatók ma. 

Mihály atya idejében a rendszerváltás lelkesedése, lendülete, az atya 
ötletgazdagsága hozta és tartotta életben a közösséget. Az elmúlt 
15 évben mi tartotta össze és mi tartotta a mai napig lendületben a 
plébániai életet?

Nyilvánvaló, hogy Mihály atya nagyon mély nyomot hagyott a 
közösség életében. Talán mi magunk is sokkal bizakodóbbak 
és lelkesebbek voltunk kezdetben. Idővel azért ez is kopott. 
Nos, ezekre a valós tényekre is fel kellett fi gyelnünk. Időről 
időre aztán újabb célokat fogalmaztunk meg magunk számára. 
Nem kétséges, hogy mindannyian kereső emberek vagyunk. 
S amennyiben sokak jó szándéka találkozik, mégha olykor 
tévednek is, mégis csak előbbre jutnak. Nekem nagyon sokat 
jelentett az a fajta tapasztalat, amelyre a Kolping segítségével 
tettem szert. 

Áttekinthetetlenek az elmúlt másfél évtized történései, ha a különböző 
tevékenységeket nem választjuk el egymástól tematikusan. Kezdjük 
a sporttal. Számodra a sport valóban cselekvést jelent. Hogy lettél 
sportbarát, mit jelent számodra a sport?

A sport egyik szenvedélyem. S míg egészségem engedte, 
rendszeresen fociztam barátaimmal. Nagyon sok emberrel 
ismerkedtem így meg, sokan lettek jó barátaim. A pályán 
ellenfelek is lehetünk, az életben azonban barátok 
maradunk. S ez a legfontosabb. A foci csapatsport. S mint 
nagy rajongó, tisztában vagyok a szabályokkal. Gyakran 
merítettem elmélkedési témáimat a sport világából. Híveim 
már mosolyogtak, amikor Barcaról szóltam. Katalán 
csapat, kisebbség Spanyolországban. Saját kápolnája van, a 
legsikeresebb edzők, a legjobb játékosok ebben a kisebbségi 
csapatban dolgoznak. Messi gólöröme igazi misszió, 
tanúságtétel! A sport, mint téma kimeríthetetlen. A jó edző 

és jó menedzser, megtalálja mindenkinek a legmegfelelőbb 
helyet a csapatban. S ettől lesz nagy a csapat! Messi, a 
többszörös aranylabdás, a Barca kapujában nem lenne 
Messi. Az az összetartás, amely a Barcat jellemzi, számomra 
egyszerűen csodálatos. 
Másik kedvenc sportom a Forma 1, s benne a Ferrari csapat. 
A Ferrari családot is jelent, azaz közösséget. Ehhez való 
kötődésemben pedig szerepe volt egyik nagy pilótájuknak, 
Michael Schumachernek is. Az, ahogyan hosszú idő után, 
újra győztes csapatot épített, sugallja, hogy mennyire fontos 
a személyiség szerepe a közösségformálás munkájában. 
Mellesleg Kerpen-i születésű, ugyanúgy, mint Adolph 
Kolping. 
S aztán más sportágak is szeretek, mint a vízilabda, kézilabda, 
kajak-kenu sportok, vívás (van egy bajnokom is, Simona). 
Igen, sport rajongó vagyok. Ezt a fi atalok is tudják rólam. 

Minimális részvételi díjjal kirándulásokra vitted a plébániához tartozó 
fi atalokat. Hová juthattak el a segítségeddel? 

Rossz nyelvek szerint autóban születtem. Voltam Peugeot 
Páter, Kilométer Atya. Igen, szeretek autózni. Talán érdekes 
lenne összeszámolni, hogy hány fi atalt utaztattam bel-és 
külföldön, hányszor szerveztem kirándulásokat számukra. 
Persze ez korábban kezdődött. 
Szerveztem és lebonyolítottam marosvásárhelyi 
orvostanhallgatók utazását Belgiumba. Már mindannyian 
ügyes orvosok itthon és külföldön. Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium diákjaival Németországba utaztunk, erről 
Butka Gergő tudna többet mesélni. Az Egyházmegye ifjaival 
kirándulások Ausztriába és Németországba. S amióta itt 
vagyok, szinten minden esztendőben elutaztunk Töging-
be. Hans Demmelhuber barátom fogadott rendszeresen 
bennünket, aki mindent biztosított számunkra. Nagyszerű 
kirándulások voltak ezek, ahol szélesedett a látókörünk, és sok 
új tapasztalatot szerezhettünk. Voltak közös szentmiséink, 
egyházi, művészeti, történelmi nevezetességekkel 
ismerkedtünk. Eljutottunk Wiesbaden közelélbe, Strüthbe, 
Kölnbe, a világifjúsági találkozóra, Berlinbe, a Bundestagba, 
Bécsbe. Vagy szóljak a gyöngyösi farsangi kirándulásunkról, 
amikor szintén jelképes összeg mellett egy hétvégét 
tölthettünk Nagy Imre barátom panziójában. Mivel aktív 
Kolping Család működik a plébánián, fontos volt számomra, 
hogy az országos és nemzetközi Kolping vérkeringésébe is 
bekapcsolódjunk. Az utazási jogosultságot az évi 

Merlás Tibor plébános megköszöni az az adventi ebédet előkészítő asszonyoknak a 
fi nom étkeket, 2011. decemberében.
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tevékenységgel lehetett kiérdemelni. S ezért nagyon szívósan 
és hűségesen dolgoztak is. Sok ezer fénykép őrzi ezeknek az 
utaknak élményeit.

Bevezetted az adventi és nagyböjti közös ebédeket, illetve reggeliket. A 
külső szem is megállapít annyit, hogy az évek múltával a résztvevők 
száma nőtt, a Merk Mihály terem már szűknek bizonyult. Mi volt 
ezeknek a közös étkezéseknek a célja?

A közösség építésnek vannak technikai elemei, jól kitaposott 
útjai. Ebben kapott helyet a közös ebéd és reggeli. Az ételeket 
egy csapat készítette elő. Nagyon ügyesen szervezték meg. S 
persze mind többen lettünk, mert jól éreztük magunkat. S ha 
még viszont is láthattuk magunkat közösségi oldalakon, az 
is erősítette az összetartozást. Pénzadomány is gyűlt, amely 
részét képezte az elkészítendő szeretetcsomagoknak. Emberi 
és baráti kapcsolataim révén több vállalkozó csatlakozott 
karitatív akcióinkhoz. Nekik is nagyon hálás vagyok. Évente 
két alkalommal akcióztunk (így mondtuk ezt egymás között), 
húsvét és karácsony ünnepére készülőben.  Utóbbi években 
100 csomagot készítettünk, benne tartós élelmiszerek, 
mosogatószerek, tisztítószerek, s az alkalomnak megfelelően 
édességek is. Figyelmes gesztusoknak is nevezhetném ezeket 
a csomagokat. A fi atalok segítségével állítottuk össze a 
csomagokat, majd felnőttek és ifjak segítségével vittük el. 
Számukra is nagy öröm volt, szívesen segítettek. Kezdetben 
Nagymadarászra, aztán pedig Vetésre és Óváriba juttattunk el 
belőlük. A nagy testvér szolidáris a kis testvérrel! A plébániai 
nyilvántartás alapján állítottuk össze a listát.
 Ehhez tartozik még a közös szilveszter. Legutóbb közel 
százötvenen voltunk együtt. Saját nevelésű zenekarunk 
zenélt. A hangulat nagyszerű volt. 

Amikor a szerkesztésedben a plébánia kiadta az ifjúsági énekek 
gyűjteményét, sejtetted, hogy legendás ifjúság zenekara lesz a 
plébániának?

Mihály atya idejéből már volt énekgyűjteményünk. Ezt 
vettük alapul, aztán bővítettük. Mindez már a múlté, hiszen 
digitalizált formában őrizzük az énekeket. Szerintem most 
gyűjteni kell, használni az énekeket, s aztán idővel eldől, 
hogy melyek maradnak meg, mint értékes énekek. Nem volt 
ez másként régen sem. Tartottam ezzel kapcsolatos előadást 
is. Ami a fi atalokat illeti, nagyon ügyesek. Most augusztus 

és szeptember hónapra is nyári gitár tábort terveztünk a 
plébánián. Amúgy évközben minden szombat délután gitár 
suli volt, aztán szombat esti énekpróba. Utána nem bárokba, 
nem diszkókba vezet a fi atalok útja, hanem itt töltik az estét 
a plébánián, mert egyszerűen jól érzik magukat együtt és itt. 
Olykor 16 – 20 gitárosunk is bekapcsolódik a vasárnapi ifi  
szentmisébe. Ez is a közösségépítés egyik technikai eleme. A 
fi ataloknak ezek az együttlétei, együttmuzsikálásai akkor sem 
szakadtak meg egy pillanatra sem, amikor éppen úton voltam 
Brassó és Szatmárnémeti között. Lehet, hogy „átjáróház” 
a plébánia, én inkább nyitottságról beszélnék, ami bizalom 
nélkül nem megy. A fi ataloknak is van kulcsuk a plébániához. 
Ezt Áib Sándor atyától tanultam. Én a kölcsönös bizalomban 
hiszek!

A világhálón honlapot szerkesztesz, időnkét megjelenik az Ajándék 
című plébánia lap. Mesélj ezeknek a történetéről és szerepéről.

A történet egyszerű. Amikor ide kerültem, volt már plébániai 
újság. Mihály atya elsőként és saját maga szerkesztette már 
a Szent Családban, aztán itt is. Én csak folytattam. Igaz, 
olykor megtorpantunk, mára azonban büszkén mondhatom, 
hogy színvonalas és igényes újságot szerkesztünk. Az érdem 
Mares Sándor és Péter János barátaimé. Sok éjszakánk bánja, 
hisz gyakran a körmünkre égett a gyertya. Önkéntes alapon 
működik, talán ideje lenne egy más szerkezetet kiépíteni. Jó 
lenne, ha tovább folytatnák. Drukkolok nekik. A legnagyobb 
gond talán éppen azzal van, hogy nem szeretünk már írni, 
vagy elszoktunk ettől. Ma a rövid üzenet a menő, a csiripelés 
/Twitter/, a képi információ /Facebook/.  
Mostani pápánk, Ferenc pápa, nagy úttörő. Előszeretettel 
használja ezeket az eszközöket. Szerintem nekünk is ezt 
kell tennünk. Ebben is hiszek. Most ezekben a napokban a 
vetési templomot tatarozzuk. Minden nap kimegyek, készítek 
néhány képet, megosztom. Este aztán „lájkolják”. Ők is 
bekapcsolódnak a munkába. Technikai eszköz, nem pedig 
önmagunk reklámozása.
A plébániai honlap szerkesztése már összetettebb feladat. 
Akik ezzel próbálkozunk, tudjuk, hogy időigényes munka. 
S ha itt tartunk, akkor el kell mondanom, hogy szintén 
nagy köszönettel tartozom Lovas Istvánnak és Tündének, 
akik nagy szakértelemmel és önzetlenül készítik az 
elsőáldozási és bérmálási tablókat, felvételeket, DVD-ket, 
a különböző rendezvények alkalmával készített felvételeket 
rendelkezésünkre bocsátják. Ardai László Attila atya 
aranymiséjén Tar Attila is rendelkezésünkre bocsátotta az 
általa készített fényképeket.
Meggyőződésem, hogy a mai korban ezt a kommunikációs 
nyelvezetet is használnunk kell.

Több alkalommal vendégeskedett a Szentlélek plébánián a Mária 
Rádió. Miséket, szentbeszédeket, irodalmi összeállításokat közvetített, 
amikre külön készülni, azaz rádolgozni kell. Miért vállaltad ezeket az 
egyáltalán nem kötelező feladatokat?  

A Mária Rádióval mindig is jó volt a kapcsolatunk. Örömmel 
adtunk otthont számukra egy-egy hétre, amikor szentmiséket 
közvetíthettünk. Ezekre készülni kellett, mi is sokat fejlődtünk, 
mint közösség. Szintén missziós lehetőség. Van önkéntesünk 
is a kolozsvári stúdióban. Szerintem sokat kell még fejlődnie 
a Rádiónak, s ezekről vezetőikkel is szót váltottunk. Ha lesz 
rá lehetőségem és időm, szívesen állok rendelkezésükre. Jó 

Merlás Tibor plébános együtt énekel a fi atalokkal 2012-es évet búcsúztató szilveszteri 
mulatságon, a Merk Mihály teremben.
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ügyet szolgálunk, s ez a legfontosabb!

Kezdetben a nagymadarászi fi lia hozzád tartozott. Miután megismerted 
az ottani híveket, kivették a kezedből Nagymadarászt és Vetést kaptad 
helyette. Mi fogadott Vetésen és mire jutottatok?

Pontosabban Vetésen és Óváriban. A jellegzetesen 
leányegyházközségek sorsa az övék. Utóbbi időben sokszor 
gazdát cserélt az itteni közösség. Nagyon lelkes csapat. Nekem 
csak irányítani és biztatni kellett őket. S persze apránként 
egy kicsit változtattunk is. Keresztet állítottunk, belül 
kifestettünk, új szobrokat vásároltunk, kicseréltük az ajtót 
és ablakokat. Most pedig a tetőszerkezet cseréje és a torony 
építése van soron. Közben 50 családot sikerült megszólítani 
a két faluban. Ebben az évben 16 hittanosom volt. Szerintem 
ez nagyon jó eredmény.

A II. Vatikáni zsinat emlékeztet bennünket: „Az emberi személy 
jellegzetes vonása, hogy csak kultúra által, azaz a természet javainak és 
értékeinek továbbfejlesztése által juthat el az igazi és teljes emberségre. 
Ahol tehát emberi élettel találkozunk, ott természet és kultúra a 
legszorosabban összefonódik.”A világot behálózó média által az 
emberek értesültebbek, mint valaha, de műveletlenebbek is. Milyen 
veszélyekkel jár ez az állapot?

A gyökértelenség és globalizáció egyik legnagyobb 
veszélyforrás mindannyiunk számára. A hit és hagyomány 
őrzése mellett szintén nagyon fontos a kultúra értékeinek 
az ápolása és továbbadása. Szép emlék bennem, amikor 
egyik nagyböjt alkalmával Dsida Jenő versek hangzottak 
el a miséken. A Kolping Szövetségben szerzett bolíviai és 
tanzániai, vagy számos európai tapasztalataim erősítettek 
meg abban, hogy milyen fontos a kulturális értékekre is 
odafi gyelni.

Cselekvő pap vagy. Milyen művelődési rendezvényekre került sor 
plébánosságod ideje alatt?

Költői a kérdés, hiszen erre Te jobban tudnál felelni. Hajnal 
akar lenni énekverseny városi és megyei döntői, a Gellért 
Sándor vers-és prózamondó verseny válogatói, táncházak, az 
Itthon helyismereti versenyek, könyvbemutatók egész sora, 
irodalmi és zenés műsorok, plébániánk amatőr színjátszó 
csoportjának farsangi és szilveszteri előadásai (Maskulik 
Tünde és csapata), magyar és német hagyományőrző 
néptáncok megtanulása és előadása. Azokra a találkozókra 
is gondolok, amikor testvérplébániáinkat látogattuk meg, 
vagy ők látogattak el hozzánk. S a legutóbbi ilyen jellegű 
rendezvényünk most vasárnap este volt, amikor az Északi 
Színház Magyar Tagozatának a „Rút kiskacsa” című zenés 
vígjátékának 1974-ban készült felvételét tekinthettük meg. 
Nagy élmény volt.

Egy romániai ősbemutató megszervezése is fűződik a nevedhez. Ilyennel 
sem dicsekedhet sok kollégád. Ennek a munkának a jelentősége, már 
helyszíne miatt is, túlterjedt a plébánia, a város és a megye határain. 
Országos jelentőségű tett volt. Kollégáid hogyan fogadták ezt a 
fellépésedet? 

Az „El Camino – Út a csillagok alatt” dokumentumfi lm 
romániai ősbemutatóról van szó. Igen, első alkalommal 

zsúfolásig megtelt a színház, de másnap, hétfőn, is voltunk 
szép számmal. Kollégáim közül is sokan jelen voltak. 
Van is egy nagy álmom. Én is szeretnék Compostellaba 
elzarándokolni, s a magam El Camino-ját végig járni. Gyalog 
erre már nincs lehetőségem, másként azonban még igen.

Beszéljünk néhány szakmai kérdésről. Miért fontos a plébániai 
hitoktatás? Hiszen iskoláinkban is van hitoktatás. Milyen rendszerben 
történt ez a Szentlélek plébánián?

Az alapvető hit ismeretek elsajátításán túl mindig nagyon 
fontos a személyes jelenlét és kapcsolat. Ekkor találkozhatunk 
gyermekeinkkel, s esélyünk van arra, hogy alakítsuk őket. 
Hivatásos hitoktatók ritkán voltak segítőim, önkéntesek 
annál gyakrabban. Ez utóbbi esztendő egy kicsit furcsára 
sikeredett, ugyanis október hónapban térd műtétem volt, s 
egészen decemberig nem tudtam ezt végezni. Segítségemre 
voltak azonban ketten a közösségből: Szmutku-Kis Erzsébet 
és Magdás Noémi, akik egész esztendőben segítettek. 
Továbbá a két gyakorlati éven lévő kispap is Link Norbert és 
Fánea József.

A hívek lelki gondozásának milyen eszközeit vezetted be és gyakoroltad 
az évek során?

Voltak zarándok utjaink határokon belül és kívül. 
Csíksomlyó, Máriaradna, Máriapócs, Mariazell, Altötting, 
hogy néhányat említsek. Összesen nyolc testvér plébániánk 
van Magyarországban, Ausztriában és Németországban. 
Őket is látogattuk, ők is ellátogattak hozzánk. Közös karitatív 
akcióink vannak, szeretet csomagokat készítünk. Ha kell, 
gyűjtéseket szervezünk. 

II. János Pál írja „A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra 
még a vallásos hittel szemben is.”Június 23-án a szabad élethez és a 
boldogsághoz való jogról beszéltél. Ennyire fontos érték a szabadság?

Én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki sokáig csak 
álmodott a szabadságról. 30 esztendős voltam, amikor első 
útlevelemet kézbe kaptam. Előtte kis határátlépőm volt. 
Szabadságról ilyen értelemben is csak álmodtam. Ami pedig 
a boldogságot illeti, vallom, hogy nekem is egy életem van. S 
ebben az egy életben kell rátalálnom a magam szabadságára 
és boldogságára is. Papi identitásomban számomra fontos ez 
az igazság. Nem tekintem életemet áldozatnak. Sokkal inkább 
lehetőségnek, amelyben szabadságomat élem meg és közben a 

"Béke veled! És a te lelkeddel"-Örömteli pillanatok a paptestvérek között, a 
Szentlélek templom oltáránál, 2011.
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magam boldogságáért is fáradozom. Vasárnaponként mindig 
nagyszerű érzés töltött el, amikor fi atal családosok együtt 
gyermekükkel vagy gyermekeikkel jöttek el a szentmisére. 
Mindig nagyon boldognak láttam őket. Mert ők is szabadok 
és boldogok! Sokszor próbáltam ezt a hitet és felismerést 
bennük is erősíteni. Szerintem nagy a baj, ha a szülő próbálja 
ráerőltetni akaratát gyermekére, mondván, hogy mi lesz jó 
neki. Régen rossz!

Szabadnak érzed magad?

Szabadnak igen, bár most azért van néhány kérdés bennem 
jövőmet illetően. S ezért a mostani helyzetért nem vagyok 
boldog. Bár erősít Alfred Weiss atya, bécsi barátom egyik 
kedvenc mondása: minden probléma újabb ajtó és lehetőség 
annak megoldására. S örülni kell a lehetőségnek. 
Néhány évvel ezelőtt Bodnár Évával és Imrével egy Kolping 
békezarándoklaton vettünk részt Schengenben. Schengen 
határában fényképet is készítettünk. S kezdetben Schengen 
csak az áru szabad mozgásáról szólt. Mára?

Az emberek keresik egymás társaságát. Szerencsés esetben létrejönnek 
barátságok, ami csak akkor az, amikor önzetlen, amikor nem hiú, 
amikor egyik fél sem akar a másiktól semmit. Seneca írja „Aki barát 
szeret, de, aki szeret nem mindig barát.” Hogy állsz a barátsággal a 
Seneca-i gondolat fényében?

Sok jó barátom van, ezért nagyon szerencsésnek érezhetem 
magam. A barátság feltétele, hogy találkozzanak, 
beszélgessenek. Őszinte és nyílt kommunikáció legyen 
közöttük. Szerintem minden barátságot ki kell érdemelni és 
ápolni kell azt. Másként nem működik.  S ha egy barátság 
egyoldalúvá válik, abból is le kell vonni a megfelelő 
következtetéseket.

Vannak közömbösek, vannak barátok, ellenfelek, de vannak ellenségek 
is. Vannak ellenségeid?

Kincstári optimizmus lenne azt mondani, hogy nincsenek. 
Ezzel a gondolattal meg kell barátkoznunk. Aki malomba 
megy, előbb vagy utóbb, de lisztes lesz. Régi bölcsesség.

Nem tudom hány plébánián szerveznek szilveszteri mulatságot a hívek 
számára. A Szentlélek plébánián már hagyománya van az új évet 

köszöntő estélyeknek. Hogy éled meg ezeket: mint feladatot, vagy mint 
mulatságot, aminek tevékeny részese vagy?

Örököltem, s azon voltam, hogy több legyen, mint 
feladat. Igyekeztem jól érezni magam. Az éjfélt mindig a 
templomban töltöttük. Bizonyára vannak még plébániák, 
ahol együtt búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. Olykor 
jó hangulatú előadások is voltak. A legutóbbi szilveszterünk 
nagyszerűre sikeredett. 

Rengeteget utazol és legtöbbször egyedül, pedig társasági ember vagy. A 
szülőföldön kívül hol érzed magad leginkább otthonosan?

Ahol jó barátaim vannak. S ez sok helyről elmondható. 
Amúgy ott sem vagyok egyedül, mert az utazás során 
sajátos közösség formálódik. Figyelünk egymásra, jelzünk 
és integetünk, CB rádió segítségével kommunikálunk. Szóval 
érdekes világ. Egyik legszebb élményem, amikor őszi estén, 
nyírkos útszakaszon egy kamionos fi gyelmeztetett, hogy ittas 
kerékpáros botorkál az úton. Vigyázunk egymásra.

Visszagondolva az elmúlt tizennégy és fél év előtti önmagadra, hogyan 
összegeznéd első plébánosi korszakodat? Azon kívül, hogy az egészséged 
leromlott, változtál-e, a másfél évtized alatt? (Mi az, amit ma már 
másképpen csinálnál?)

Jelenlegi állapotom tény. Ezen alapvetően nem tudok 
változtatni. Talán nem is nekem kell elsősorban értékelnem 
a magam mögött hagyott időt. Másrészt nem is annyira a 
múlttal szeretnék foglalkozni, az elszalasztott lehetőségekkel. 
Sokkal inkább szeretnék előre tekinteni és a kialakult 
helyzetben megtalálni a magam helyét. Hivatalos procedúrán 
kellett végig mennem a betegnyugdíjazásom során. S bár 
látszólag kutya bajom, mégis csak elszorul a szívem, amikor 
olvasom a zárójelentésen, hogy további három protézis 
műtétet javasolnak. Eljátszadozom a gondolattal, hogy mi 
lesz majd, amikor repülőre szereténék szállni. Lesz dolguk a 
biztonságiaknak! Hittel tettem eddig is a dolgomat, s biztos 
vagyok benne a Gondviselés rendezgeti sorsomat. 

Emberfeletti munkát vállaltál magadra. A plébánia kötelezettségek 
mellett másodszor választottak meg a Románia Kolping Szövetség 
prézesének. Mint a Szövetség lelki vezetője önzetlenül, cselekvő 
keresztény ember módjára, dobtad oda minden felszabadítható idődet 
a Kolping eszméinek gyakorlati megvalósításáért. Újraválasztásod 
arról tanúskodik, hogy ott is szeretnek és megbecsülik a munkádat, 
akárcsak a Szentlélek plébánián. Miért fontos számodra a Kolping?

Patetikus jelző ez. Szerintem nem volt emberfeletti a munka, 
talán csak egy kicsit a tempó volt feszes. S ez különösen 
is nyomaszt, ha minden szinten szeretnél maximálisan 
megfelelni első sorban önmagadnak. Saját lelkiismeretünknek 
tartozunk elszámolással. Most is mondom, hiszek a minőségi 
képzés fontosságában. Társadalmunk nem változik meg addig, 
amíg a keresztény szellem nem hatja át minden napjainkat. 
Vonatkozik ez a társadalom bármely szintjén élő emberre. 
A Bundestagban (a Német Szövetségi Köztársaság parlamentjének 
alsóháza - a szerk.) Kolping tagjaink vannak, akik nyiltan vallják 
a katolikus egyház, a Kolping Szövetség hirdette keresztény 
értékrendet. Az elmúlt rendszer örökségét még mindig 
nem sikerült levetkőznünk, s itt elsősorban magatartás- és 
viselkedésformákra gondolok első sorban.

Merlás Tibor plébános "autót" kap ajándékba, 2009-ben,  a Szentlélek plébánia 
lelkipásztoraként eltöltött 10 éves évfordulót ünneplő szentmisén.



Milyen személyes elégtételeid voltak az elmúlt években a Kolping 
Szövetségnél?

Kolping Szövetségünk sokszínű. 61 országban vagyunk 
jelen a világban. Évente van egy nagy találkozónk, legutóbb 
Krakkóban volt. S amikor találkozunk, megosztjuk 
tapasztalatainkat, erősítjük egymást. Eddig teljesen önkéntes 
alapon végeztem munkámat, csupán utazásaimat fi zették. 
Amit tettem, hittel tettem. Wass Albertnek van egy verse: 
Volt egyszer egy ember... Sokszor olvasom és hallgatom újra 
a verset. Ajánlom a kedves olvasónak is, ha félre tudja tenni 
előítéleteit. Ebből szeretnék most is erőt meríteni, „hittel és 
köddel”.

Tibor atya, téged nagyon szeret a Gondviselés. Mostani helyzetedet 
hogyan éled meg?

A bizonytalanság és félelem mindig életünket kísérő érzések. 
Nincs ez másként most sem. Idővel azonban minden 
a helyére kerül, s a kép is tisztul. A bizonytalanságból 
bizonyosság, s a félelemből bátorság lesz. Nem csak nekem, 
hanem sokunknak. 

Két évvel ez előtt ünnepeltük az ezüstmisédet. Huszonhét munkás év 
után milyen elismerésben részesültél?

Elismerés számomra minden vasárnap és ünnep, amit itt a 
közösségben együtt ünnepeltünk. Sokszor hangoztattam, 
hogy nem magától értetődő, ha vasárnap reggelre megtelik a 
templom fi atalokkal és felnőttekkel. Jönnek, mert élményre is 
szükségük van, nem csak azért, mert isteni parancs kötelezi 
őket erre. Ezt a bizalmat ki kell érdemelni. Az ezüstmise 
önmagában ilyen nagy elismerés volt,  s sejtem, hogy a 
vasárnapi hálaadó szentmisém is az lesz. Ezért is mondtam, 
hogy nem akarok elbúcsúzni. Egyszerűen csak szeretnék 
hálát adni azokkal, akikkel együtt voltunk az úton az elmúlt 
időben.
S ha elismerésről van szó, akkor büszkén őrzöm néhai Reizer 
Pál püspök atya kinevezését – tiszteletbeli főesperes -, amelyet 
2000-ben kaptam. Viselni nem viseltem soha, de nem is ez a 
lényeg. Aztán említhetném a Szent-Györgyi Albert Társaság 
által adományozott elismerést egy március 15-e alkalmával. 
Ez pedig azért tölt el büszkeséggel, mert azért a munkámért 
kaptam, amelyet a közösségben gyökereink megőrzéséért 
végeztem szintén „hittel és köddel”. 

Hazaérkezve küldetéseidből sohasem mulasztottad elmesélni hol 
voltál és miért. Jó volt hallgatni ezeket a rövid kis beszámolókat, mert 
mindég hoztál magaddal tanulságokat, eredményeket, élményeket. Úgy 
viselkedtél mint valódi apa, aki hazaérkezve leveri az út porát, leül 
a családdal és elmeséli távolléte történéseit. Így lett köze minden egyes 
templomba vagy plébániába  járónak a Te életed legrejtettebb titkaihoz, 
a hívek pedig kihúzták magunkat; dolgos ember a mi plébánosunk. 
Első mondatod mindig az volt, hogy örülök, hogy végre itt vagyok 
köztetek. Örömmel hallanánk ma is, és holnap is, de augusztustól már 
nem mondhatod a Szentlélek templom szószékéről. A mondás szerint, 
mindenütt jó, de legjobb otthon. Hogyan lelsz otthonra?

Bizonytalanság nem elbizonytalanodás, a félelem 
nem kétségbeesés. Átmeneti állapot! Sokan sokszor 
megtapasztaljuk. Hiszem, hogy lesz esélyem továbbra is 
tornyot építeni. Ehhez azonban tisztán kell látnom jelenlegi 

fi zikai adottságaim, állapotom, egészségem határait és 
korlátait.  Orvosaim tanácsaira fogok hallgatni kizárólagosan. 
A kialakult helyzetet nem nekem kell megmagyarázni.
Valakiről nem szóltam, s ez édesanyám. 11 hónapja 
súlyos beteg. Nem akarom az érzelmi szálakat feszegetni. 
Eddigi munkakörömből történő felmentésem híre mélyen 
megviselte. Ígértem, hogy augusztus 1-től még többet leszek 
mellette. Most csak rövid időre van lehetőségem, amellyel 
élek is szinte minden nap.

Beszélgetésünk végén azt a határozott következtetést vonhatjuk le, hogy 
sok embernek okoztál örömöt azokkal a munkákkal, amikről mi itt 
beszélgettünk. Útravalóul kívánom, hogy hamarosan lelj otthonra, és 
ahova mégy ott is légy örömteremtő ember. 

Köszönöm a beszélgetést. Szentlelkesek tudjátok : 
„Csakazértis!”A Kolpingos köszönés pedig: „Treu Kolping! 
– Kolpinghoz hűen!”.  Ennyi! Köszönöm a megtisztelő 
fi gyelmet.

Ft. Merlás Tibor 2005. március 15-én a Szent-Györgyi Albert Társaság Emlékportré 
átvételekor.

Kérdezett:  Csirák Csaba
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Nem szeretnék borús hangulatú visszaemlékezést írni, mert úgy 
érzem, hogy ilyet csak olyan esemény kapcsán lehet megfogalmazni 
ami véglegesen elmúlt, ahonnan már nincs visszaút. Ebben az 
esetben viszont, hála a Jóistennek, nem így állnak a dolgok. 
Amikor az ember új útra lép mindenképp megjelenik az életében 
a szorongás, a bizonytalanságtól való félelem. A megszokások, a 
berögződések, a rutin mindig biztonságot teremtenek. Amikor 
ezek hirtelen eltűnnek akkor helyébe lépnek a kétségek. Csak 
elképzelni tudom, hogy talán Tibor atya is ilyesmit érzett az első 
pillanatban. Majdnem 15 év, nagy idő! Azonban én hiszem azt, 
hogy ez a sok év nem múlt el nyomtalanul és a jövőben is számíthat 
azokra az emberekre, akikben ez idő alatt nyomot hagyott. Még 
akkor is, ha esetleg fi zikailag talán nem lesz ennyire közel, ahogy azt 
megszoktuk. A távolság manapság már nem akadály, ha használjuk 
a kor vívmányait. És azt hiszem ez az egyik dolog, amiben Tibor 
atya élen jár. Felismerte, hogy az evangelizációnak fel kell használni 
a modern kor kínálta lehetőségeket, ami elmossa a határokat és 
a távolságot. Szerintem a mi plébániánk az elsők között volt az 
egyházmegyében azon közösségek között amelyek weboldallal 

rendelkeznek. Sokszor hallottam a külföldi barátaimtól, itthonról 
elszakadt ismerőseimtől, hogy milyen jó érzés nekik nézegetni a 
képeket, látni, hogy van itthon élet. Sok kellemes percet szereztünk 
nekik ezáltal, hisz pár pillanatra ők is visszatérhettek az itthoni 
padokba, ahol olyan sok időt eltöltöttek korábban.
De nem csak a technikától nem félt ezekben az években, hanem 
sok olyan kezdeményezést támogatott, amik bizony első hallásra 
nagyon szokatlannak tűntek. Például azonnal  beleegyezett, hogy 
adjunk elő a templomban részleteket az István a kiralyból, vagy 
hogy jelenítsük meg Krisztus passióját, a Jézus Krisztus szupersztár 
című rockopera dalait és jeleneteit felhasználva. Ezekkel példázta 
azt, hogy nem kell félni az újtól, a mástól, a merésztől addig amíg 
az igényesen és szépen van megjelenítve, és az emberek magukkal 
visznek belőle egy darabot. Ez a fajta haladó látásmód nagyon 
jellemzi Tibor atyát vélemenyem szerint, és remélem, hogy mindig 
is jellemezni fogja.
Én személy szerint nagyon örülök, hogy a körülményekhez képest 
sok időt tölthettem az atyával és beszélgetéseinkben megosztotta 
velem személyes gondolatait. Jól esik visszagondolni azokra az 
eseményekre, munkákra, kirándulásokra, szervezésekre vagy csak 
egyszerű beszélgetésekre amelyekkel gazdagított engem. Amikor 
az ezüstmiséjére írtam az újságcikket, akkor részletesen kitértem 
ezekre az eseményekre, amik nyomot hagytak az életemben, 
kezdve a kamaszkori útkereséstől, az udvarhelyi és németországi 
kirándulásokon át, kiteljesedve az esküvőnk megindító pillanatával, 
amiért azt hiszem soha nem lehetek elég hálás, hiszen ezutóbbi 
az életem egyik legfelemelőbb momentuma volt. Tovább bővíti a 
sort, hogy amióta hazaköltöztünk több alkalmunk nyílt találkozni 
és olyan hasznos dolgokat elindítani mint például a Játszóház, amit 
végig hűségesen támogatott és ösztönzött. 
Nagyon szeretném remélni, hogy ez most nem egy búcsú. 
Szeretném hinni, hogy a kapcsolat továbbra is megmarad köztünk 
és a jövőben is gazdagítjuk egymást valamilyen formában. Ady 
Endrét parafrazálnám végszóként, amikor azt üzenem az atyának, 
a mi focista hajóskapitányunknak: Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap 
hőse, / Röhögjenek a részeg evezősre. / Röpülj, hajóm, / Ne félj, 
rajtad a Holnap hőse.*

Jókedvű csapatjáték: Merlás Tibor 25 éves papi jubileumán névre szóló címeres mezt 
kap, 2011.

Nem búcsú

Lakatos Levente
*(Ady Endre: Új Vizeken járok)

Dicsértessék oda-vissza
A cimről talán csak annyit röviden, hogy ez egy kis kedves közös 
történetre utal,  akik járnak szinházba, azok tudják, miről beszélek. 
Na de félretéve a humort, fordítsuk komolyabbra a szót, mert hát 
van pár emlék, gondolat amit meg szeretnék osztani veled, veletek, 
Tibor atyának a körünkben eltöltött jó néhány esztendejéről. Nem 
szeretnék túl komoly se lenni, mert ahogy Te is mondtad atya, ez 
ez nem is búcsú, tulajdonképpen hanem hálaadás az elmúlt bő 
évtizedért.
Ha kezdenem kell valahol, márpedig kell,  akkor talán azzal a 
bizonyos május 3.-val kezdeném,  amikor idestova 10 éve lesz,  
hogy házasságot kötöttünk Enikővel és te voltál az aki megeskettél 
minket és áldásodat adtad ránk. Igen szép ünnep volt (bár kicsit 
hosszú,) de talán ez volt a pont, amikor a mi kapcsolatunk kezdett 
szép fokozatosan barátsággá formálódni. Aztán telt múlt az idő 
és egy bő esztendő elteltével megkeresztelted Johannát egy 11 
órai szentmise keretében, akinek azóta is a kedvenc papbácsija 
vagy. Aztán jött az a bizonyos 2005-ös augusztusi kirándulás 
Németországban : Töging, Mühldorf  és végül a kölni világifjusági 
találkozó. Kellemes 2 hetet töltöttünk együtt veled és a fi atalokal, 
barátainkkal. Köszönet érte! És így teltek az évek, jöttek a téli 
reggelek, a korai hóseprések, a fi nom kávékkal fűszerezve.  Aztán 
2007 derekán betoppant Rebeka a családba, akit ugyancsak te 
kereszteltél és aki azóta se szereti a hosszú prédikációkat, de “Tibor 
papbácsit” annál inkább. És említhetnék itt még sok előadást akár 
farsangit, vagy szilveszterit és akkor ott vannak még a szerda délutáni 

akciók, vagy a számunkra, a  családom számára fontosnak tartott 
szombat esti énekpróbákat, a vasárnap reggeli ifjúsági misével 
összekapcsolva, ami nélkül nincs vasárnap. Ez iránti hűségedet és 
kitartásodat szeretném(nk) megköszönni. És eljött a 2010,  amikor  
újra részt vehettünk párommal egy újabb kiránduláson fi atalokkal 
és velünk egykorú barátokkal. Jó volt együtt lennünk. Majd eljött a 
nagy pillanat, az évtizedek óta várva várt álom beteljesedett, azon a 
bizonyos hétfői napon, 2011. augusztus 15.-én, Nagyboldogsszony 
ünnepén, Nyíregyházán, szentmise keretében több mint százan 
egyszerre vallhattuk meg hitünket, mondhattunk igent a Szent 
Koronán alapuló eskütételre, énekelhettük el a magyar Nemzeti 
Himnuszt és vehettük át a magyar állampolgársági oklevelet a 
nyiregyházi polgármester úrtól. A családi eseményeken túl, bátran 
állítom számomra ez volt életem egyik legfontosabb, legszebb és 
legemlékezetesebb pillanata. Nagyon köszönjük atya! Lehet, sok 
minden kimaradt ezen írásbol de azok a dolgok emlékeinkben élni 
fognak és végezetül csak annyit még hogy jó volt egy közösségben 
veled, ne felejts el minket, merjél álmodni úgy mint eddig, tarts ki 
hűen elveid mellett, mert egyszer mindenért elnyerjük a jutalmat.
Mert hogy  mondja az ének is:
  Hinni kell, küzdeni
  Teljes szívből szeretni,
  Látni kell mi a cél,
  Futni, futni mindenért,
  És a végén vár majd ránk az Úr,
  Kezében egy aarnykoszorú!

Tisztelettel: egy jó barát.
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Olyan 10-12 éves lehettem, mikor a Szent Család templom 
káplánjaként megismerhettem az akkor még a Tiszti jelzővel 
felruházott Tibor atyát. Bárhogy is számolom, mindez már 
bő 24 esztendeje történt.
Mivel a szerkesztőket külön megkértem ne nagyon nyúljanak 
bele írasomba, csak remélni tudom, hogy mindaz a sok érzés 
ami az elmúlt napokban bennem kavarog és néhány közülük 
kikívánkozik, helyet kap ma itt, a bizonnyal szebbnél szebb és 
öszintébbnél-őszintébb írások között.
Ha már az őszinteségnél tartunk, talán a pap bácsi sem bánja, 
ha bevallom, hogy a mi kettőnk kapcsolata nem volt mindig 
felhőtlen, sőt!  Ifjú, olykor meggondolatlan lázadásaim és a 
Tiszti szintén zsenge korából fakadó tapasztalatlansága miatt, 
más nézeteket vallottunk, vagy legalább is különböző módon 
vélekedtünk több dolgot illetően.  Ma már mindketten sokkal 
tapasztaltabbak, tájékozottabbak és bölcsebbek lettünk.
Egy nagyon személyes dolgot hadd osszak meg veletek. Van 
úgy, hogy egyeseknek olyan könnyen megadatnak dolgok, 
amelyekkel később visszaélnek és fel sem fogják ezen dolgok 
igazi értékeit. Mint mondottam, személyes jellegű a dolog, 
vacillálok is e pillanatban, írjam-e tovább, de lesz, ami lesz!
Mindig irigykedve néztem azokat az embereket, akiknek olyan 
könnyen, mondhatnám azonnal megadatott az a dolog (ezt 
kamasz fejjel gondoltam így), hogy egy felnőttet tegezhessen. 
Olyan, mai nyelven szólva, penge dolognak tartottam. A 
Tisztivel is így voltam. Azt láttam hogy jönnek-mennek az 
emberek körülötte, úgy éreztem, mindenkit közel enged 
magához, csak engem nem. El kellett telnie, több mint 18 
év ismeretségnek ahhoz, hogy talán kiérdemeljem azt, hogy 
egyik délután a Tiszti az irodájában megkérjen, hogy Tibor-
nak szólítsam, azaz tegező viszonyban legyünk. Mondanom 
sem kell, mekkora volt részemről a megilletődés, de legalább 
akkora volt az öröm is.
Ekkor számomra, a hajdani, példaképeket kereső ifjú számára, 
úgy éreztem, az alázatban simára csiszolódott kis Tiszti-
ből, a sokkal nagyobb és bölcsebb Tibor atya körvonalai 
rajzolódtak ki.
Még mielőtt valaki elítélne, tudatni szeretném, 
hogy ezek az én soraim, az én érzéseim, melyekhez 
ragaszkodom! Ne feledjük a követ, melyet elvetettek 
és később szegletkővé lett.
Addig számomra, legalább is akkor úgy éreztem, és talán ma 

méginkább úgy érzem, senki nem volt méltó azok közül a 
papok közül, akiket személyesen ismertem és szerettem, hogy 
részemröl az atya megszólítást az maga valódi, súlyos és igazi 
mély jelentésével együtt kiérdemeljék, kivéve a megboldogult 
Merk Mihály atyát és Tempfl i Imre atyát. Mára ez egy kicsit 
megváltozott. A kör bővült, mégpedig Tibor atyával.
Kedves Tibor atya! Szeretném e sorokkal megköszönni neked 
legelőször is azt az alázatot, melyet a megboldogult Reizer 
Pál püspök úr is értett, amikor azt  nyilatkoztad, a Szentlélek 
plébániahoz kerülésed alkalmával, hogy Te nem vagy Mihály 
atya, még meg sem közelíted. Valóban így is van, ha őszinték 
vagyunk önmagunkhoz.
Ekkor, amikor ezt megtetted, sokunk szívébe sikerült 
kicsit belopnod magad. Èn ezt soha nem tudtam volna 
megtenni! 
Az elmúlt bő 14 esztendő alatt, amikor is a mi közösségünket 
szolgáltad, talán az, amiért egy kicsit neheztelek rád, az a sok 
távollét -, tudom, tudom,  a magad sajátos módján ugyan, de 
szintén a közösséget szolgáltad.
Amit tudok viszont, hogy a gyermekeinket szeretted és ők 
is viszont szeretnek, és nem olyan aberrált módon mint 
amilyentöl sajnos izzik a világsajtó, hanem őszinte, embertársi, 
tiszta, mondhatnám krisztusi szeretettel.
Köszönet érte.
Az idők során, ahogy teltek az évek és mindketten idősödtünk, 
olykor-olykor voltak pillanatok mikor tanultunk egymástól, 
de ha nincs is így, azt bizonnyal állíthatom, hogy mindketten 
sokat, nagyon sokat változtunk. Köszönet a bíztató szavakért 
amikor magam allatt voltam és köszönet a hallgatásért akkor, 
amikor biztosan tudtál volna mit mondani, de az lehet, hogy 
eppen akkor fájt volna.
Külön egy hatalmas KÖSZÖNÖM azért, mert mindig 
és mindenkor kiálltál a fi atalokért, az ifjúsági énekeinkért, 
melyek e templomi közösségnek a saját, féltve dédelgetett 
és érzéseim szerint árva gyermeke. Hálásak vagyunk az 
újból és újból fi ataljainkra irányuló szidásokért, még bőven 
rájuk fért volna néhány, hiszen ezek is kellenek ahhoz, hogy 
majd egyszer, ők is meglássák az emberekben azt a jót, mely 
mindenkiben ott van, csak némelyikünkben egészen belül, a 
szívünk legmélyén.
Köszönet, százszoros köszönet azért, hogy a plébánia 
és a templom számomra, az én generációm számára, és 
gyermekeink számára is második otthonunk lehetett. Ezt 
Mihály atya hagyta ránk és Te bölcsen tovább adtad ezt a 
felbecsülhetetlen örökséget.
Hosszú ismeretségünknek köszönhetően, még nagyon sok 
élmény, nagyon sok dolog miatt hálás a szívem, de tudom, nem kell 
mindig mindent kimondani, emlékeidben mikor fel-felsejlenek 
ezek a dolgok, csak arra gondolj, hálásak vagyunk érte.

Végezetül csak annyit, tudom nem könnyű most Neked innen a 
Szentlélek közösségétöl elszakadni, valamiért ennek így kellett 
lennie, de tudd, és ezt soha el ne feledd, mindig szeretettel várunk 
közösségünkbe, (akár sokunkhoz beugorhatsz egy vasárnapi ebédre 
is), legyen az szentmise, karácsonyi elöadás, farsangi bál, anyák-
napi műsor vagy szilveszteri együtt-ünneplés, hiszen hogy mindezek 
megmaradtak, részben neked is köszönhetjük.
Kedves Tibor atya, a jó Isten áldása kísérje életutadat bárhová is 
vezessen, vigyázz magadra, egészségedre, értékeidre, mert ezeket 
senki földi ember nem veheti el Töled!

Köszönet és hála

Szilveszteri mosolyok a Merk Mihály teremben 2013.-as év első napjának hajnalán.

….öszinte tisztelettel: ifj. Pfeifer Tibor
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Amikor július elején Enikő emlitette, hogy lesz “búcsúztató 
”Ajándék és megkért, hogy írjak én is, arra gondoltam 
“hát ezt én most kihagyom, ugyanis vannak nálamnál 
tapasztaltabbak, és amúgy is csak egy pár éve tartozom 
a közösséghez. Aztán Sándor bátorítására eldöntöttem  
leírom, hogyan is alakult az életem amióta a  családom  
ehhez a közösséghez tartozik.
2006 őszétől vagyok tagja ennek a közösségnek. 
Sokáig passzívan, kivülállóként, csak  olvasgattam  a 
szentlelkes fórumot, nézegettem a vendégkönyvet, úgy 
is fogalmazhatnék, "ismerkedtem“; azon búslakodtam, 
hogy én is valamikor  Csíkországban egy ilyen  összeforrt 
csoportnak voltam tagja, aztán temesvári egyetemistaként, 
átvéve a stafétabotot az alapítótagoktól, aktív TEKMEK-
esként lelkigyakorlatokat, kirándulásokat, adventi 
imaorákat, végzős bulikat, vetélkedőket szerveztem. Mély 
szomorkodásomban, örömmel tapasztaltam, hogy egy 
olyan "lelkes" közösségbe sodort a Gondviselés, akik 
segítettek "feltöltődni" és megélni a  mindennnapok apró 
örömeit. Azt tudtam és éreztem nem elég magamban 
gubbasztani, meditálni a múlton, mert csak azzal, hogy 
merengek és reménykedek, hogy holnapra minden 
jobbra fordul nem segítek sem magamon, sem cseperedő 
gyermekeimen, akiknek aztán meghatározó élmény lesz 
életükben a közösségi élet. Cselekedni kell, adni magamból, 
hogy kapjak. Nem volt könnyű beilleszkedni, mert ez egy 
olyan közösség, ahol az ajtó nyitva áll, de megnézik ki lép  
be  és hogyan, nehezen lehet közeledni mert itt családi 
“örökségek” vannak és bizony nem akárkire bíznak itt az 
örökségből, nehogy elfecsérelje, elpazarolja.
Első lépésként elhatároztam “kiimádkozom” azt, hogy  az 
én családom is találjon jó “testvérre” ebben a közösségben. 
Aztán személyesen megszólitott Enikő, vasárnapi misék 
után értesített hogyha valamilyen foglalkozás volt. Itt már 
rajtunk állt, lépünk-e vagy megtorpanunk. Arra gondoltam, 
hogy minden apró, jóindulatú gesztus , cselekedet elér 
valami hatást, ha nem is azonnal, de közelebb visz egy 
lépéssel a győzelemhez. Kezdetben egyedül próbálkoztam, 
nem volt könnyű feladat, majd a lányom kísérgetett, aztán 
a család egységéért közösen próbáltunk kibontakozni. 
Számunkra a minőségi együttlét volt a fontos, a közös 
élmények, tapasztalatok.

Nehéz volt megnyílni és adni magamból, a családomból, 
de megérte, mert jó érezni a közösség, a család erejét, 
ami átsegít a szürke, rohanó hétköznapokon, mert jó 
érzés  büszkén a kiegyensúlyozott gyermekeinkben 
rejlő értékeket együtt felszínre hozni és kibontakoztatni, 
formálni személyiségüket, jó érzés megosztani a 
szülőtársakkal a gondokat vagy örömöket, jó közösen 
imádkozni valakiért, valamilyen  ügyért, jó érzés tehetséges 
és jól nevelt fi atalokra bízni gyermekeinket, mert jó érzés 
megtapasztalni, hogy hiányzunk valakinek és jó számunkra 
is, hogy őszinte érdeklődéssel fordulunk mások felé és 
nem utolsó sorban gyermekeinkkel önfeledten nevetve 
játszani . 
Szeretném megköszönni családom nevében is , hogy 
Ti „szentlelkesek”  befogadtatok, Tibor atyának, hogy 
segitett beilleszkedni, lehetőséget adott arra, hogy   
besegítsünk, részt vegyünk olyan közösségépitő és családi 
tevékenységeken, amelyek által megismerhettük az 
“ismeretleneket” , barátokat szerezhettünk , lelki  otthonra  
találtunk, mert  “otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki 
vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, 
a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az 
ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak 
pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az 
embereket, mindent. Ahol otthon vagy ,az az otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok 
benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, 
hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá 
sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű 
állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, 
egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy 
ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez 
a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat 
benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt 
a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik 
még hozzám tartoznak.
Ez az otthon.
Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba 
is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt 
sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad 
valamit.
Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, 
amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv 
az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró 
kacat ragad az emberhez útközben.
A fontos az, hogy érezd: jobbra és balra Tőled áll a világ, 
a maga szépségeivel, és a maga csúnyaságaival. Süt a 
nap, esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. 
Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Valahol 
mindezek mögött van az Isten és Ő igazítja a virágokat, 
a fákat, a patakokat és az emberek közül azokat, akik neki 
engedelmeskednek. És mindezeknek a közepén itt ülsz Te, 
egy széken, egy asztal előtt. És ez a szék és ez az asztal 
ma a Tied. Ma. Ez a fontos. És körülötted szép rendben 
a többi: a virágok, a fák, a felhők, Isten bölcsessége és az 
emberek kedves balgaságai, ma mind a Tieid. És jól van ez 
így. Mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És még az 
is jó, hogy keveset él.
Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.”
(Wass Albert: Otthon)
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Otthon....

Szőke Katalin

Gyermekek mesélnek Tibor atyának a nagyböjti közös ebéden, 2013. március.
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Merlás Tibor plébános együtt örül a fi atal házasokkal: gyermek fog születni. 2013 
márciusa.

Sokszor gondolkoztam azon, hogy mihez tudnam 
hasonlítani az emberi életutat......egy elsőcsütörtöki éjszakai 
szentségimádás után, arra a következtetésre jutottam, hogy 
legjobban egy vonatutazáshoz tudnám hasonlítani. 
Mikor megszületünk, akkor felszállunk a vonatra es 
elindulunk. Először csak szüleinkkel, családunkkal utazunk, de 
lassan-lassan a barátok es mas fontos emberek is felszállnak, 
hogy együtt utazzunk. Idővel vannak olyan emberek, akik 
leszállnak, pedig nagyon szeretünk velük utazni, de nekik 
lejárt a jegyük; vanak olyanok is, akik csak átmentek a mi 
vagonunkon, hogy elérjek az övéket, aztán vannak olyanok, 
akik ha egyszer felszálltak, mindvégig velünk maradnak. 
Ezelőtt 13 évvel, az én vonatomra is felszállt egy nagyon 
fontos személy, egy pap bácsi. Az elején azt gondoltam,  hogy 
nem fogunk sokat együtt utazni, aztán rá kellett jöjjek, hogy 
kicsit hosszabb utazásnak nézünk elébe együtt. Az indulás 
eléggé nehézkesen ment, de lassan-lassan belejöttünk es 
most már úgy megszoktuk egymás társaságát, hogy nem akar 
egyikünk sem atmenni más vagonba.
13 év, az hosszú idő. Sokminden történik 13 év alatt. Mikor 
elindultunk, a vonaton együtt, akkor elsőaldozó voltam, és 
most, mikor egy kicsi változás van az utazás folyamatában, az 
esküvőm után vagyok. Ugye milyen érdekes? Kétszer öltöztem 
be életem folyamán menyasszonyi ruhába és mind a kétszer 
ugyanaz az ember, ugyan az a pap bácsi várt az oltárnál, ugyan 
az a pap bácsi végezte a szentmisét és aldott meg engem/
minket. A két ünnep között pedig eltelt 13 év, elvégeztem 
az iskolát, sportkarrierbe kezdtem és ő mindvégig mellettem 
volt. Mindig végigkísérte a pályafutásomat az iskolában és a 
sportban egyaránt. Annyira jó érzés volt hazajönni és tudni, 
hogy édesanyám mellett, még egy nagyon fontos ember 
vár haza, a második otthonomba vár, a templomba, és úgy 
fi gyel es vigyáz rám, mint egy igazi szülő. Jó érzés volt látni 
könnyben úszó szemét, mikor menyasszonyként bevonultam 
az oltárhoz, jó volt látni, hogy büszke rám, büszke arra az 
emberre, akivé váltam, mert ő is nagyon jól tudja, mint ahogy 
én is, hogy az az ember aki ma vagyok, azt nagy részben 
neki is koszonhetem. Köszönöm Tibor atya, hogy segített 
emberré válnom.
Tudjátok milyen jó érzés volt mindig úgy menni a templomba, 
mint a második otthonodba? Hogy a plébánián annyit 
maradhatunk a fi atalokkal, amennyit csak akarunk? Sok 
fi atal más plébániáról, arról panaszkodott, hogy az ő pap 
bácsijuk bezárja a templomot és a plébániát mise után. Hát 
nálunk ilyesmi soha nem volt, sokszor még kulcsunk is volt, 
hogy ne legyen gond. Annyira jó érzés volt, hogy ennyire 
bízik bennünk a mi pap bácsink. Aztán a kirándulásokról is 
beszélhetnék, minden évben elvitt minket valamerre, annyira 
jó volt. Jó volt együtt lenni. Soha semmire nem mondott 
nemet. 
Most egy kicsi változáshoz értünk az utazásunk folyamán, 
de nem vészes ez a változás, senkinek nem kell leszállnia a 
vonatról csak a mellettunk levő vagonba kell átülnie. De ez 
nem azt jelenti, hogy nem utazunk tovább együtt. Az utazást 
együtt folytatjuk.
Mindent nagyon-nagyon szepen köszönünk, Tibor atya. 
U.I. Ne gondolja hogy attól hogy nem lesz a Szentlelek 
templom plebanosa tőlünk megszabadul. Mi rosszabbak 
vagyunk mint a piócák. Nem lehet tőlünk megszabadulni.

MEGY TOVÁBB A GŐZÖS

Deac Simona

Milyen legyen a lelkipásztor?
Ha kell, utolsó, első máskor.
Mint egy király, olyan előkelő,
S egyszerű, mint egy földművelő.
Oly hős, ki önmagát legyőzte,
Legyőzött, kit az Úr tört össze.

Kegyes és tiszta életű szent,
Bűnös, ki bűnbocsánatot nyert.
Ki úr önmaga fölött,
És szolga a kicsik között.
Nagy előtt ki nem hajt térdet,
De felemeli a gyöngéket.

Tanítvány mesterével szemben,
És tanító a gyülekezetben.
Koldus, ki könyörög a porba’,
Követ, sok drága kincset szórva.
Erős, csatázó hadak élén.
Gyöngéd, betegnek ágya szélén.

Mélyen látó, mint egy öreg,
Bizalmas, mint egy kisgyermek.
Ki bár nagy cél felé repül,
Minden kicsinyt is megbecsül.
A szenvedést is jól ismerve
Örömre mindig kész a lelke.

Világos elme, tiszta ész,
Mit mond, azért helytállni kész.
Igaz békességnek szeretője,
Tétlen haragnak elüldözője,
Mozdíthatatlan minden jóban:
Ó, bár ilyen lennék valóban!

A PAP PRÉDIKÁCIÓJA  
ÖNMAGÁRÓL 

Dénes Ferenc
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Közös fényképen a Neumarkt-i és a Szent Sebestyén Kolping Család képviselői, 
Szatmárnémetiben. 

Ich und viele aus der Röm. kath. Pfarre Neumarkt an der 
Ybbs erinnern = uns gerne an zahlreiche Zusammenkünfte 
in Sathmar und auch bei uns in Neumarkt. Es hat uns ge-
freut, dabei Herrn Pfarrer Tibor Merlas als einen aufrichti-
gen und freundlichen Seelsorger kennengelernt zu haben. 
Wir erinnern uns an interessante und aufschlussreiche 
Gespräche, nette Feierstunden und erbauende Gottesdien-
ste. In besonders nachhaltiger Erinnerungen sind uns die 
festlichen Gottesdienste in Satu-Mare und die "Wallfahrt der 
Völker" nach Mariazell. Einerseits stimmt es  traurig , dass 
er die Pfarre "Zum Heiligen
Geist" in Satu Mare verlässt, andererseits sind wir sicher, 
dass er mit seiner neuen Bestimmung viel Gutes bewirken 
und in Bewegung bringen kann. Wir wünschen dazu viel 
Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen.
Herzliche Grüsse auch von unserem Altpfarrer Johann Stre-
isselberger und unserem Pfarrer Mag. Daniel Kostrzycki.

Én, és még sokan a Neumarkt an der Ybbs-i Római Katoli-
kus Plébániáról szívesen emlékeznek a Szatmárnémetiben és 
a Neumarktban lezajlott összejövetelekre.
Örültünk, miközben Tibor Merlas lelkész urat egy őszinte és  
barátságos lelkipásztornak ismertük meg.
Emlékszünk az érdekes és tanulságos beszélgetésekre,  az 
ünnepi percekre és szentmisékre.
Különösen szép emlékek a szatmárnémeti  ünnepi szentmi-
sék valmint a Máriazell-i közös zarándoklat.
Egyrészt szomorú, hogy a szatmárnémeti Szentlélek 
plébániát el kell hagyja, másrészt mi biztosak vagyunk ab-
ban, hogy az ő új elhatározása sok jót erdményez és mozgás-
ban tartja.
Ehhez sok sikert, egészséget és Isten áldását kívánjuk!
Szívélyes üdvözlet Johann Streisselberger régi és Mag. Dan-
iel Kostrzycki új plébánosunk részéről.

LEVÉL NEUMARKT AN DER YBBS-BŐL

Johann Dorninger 
                                                              für den Arbeitskreis “Alle Welt” der 

Pfarre Neumarkt an der Ybbs

Hilda és Johann Dorninger
„Az egész világ” munkacsoport-Neumarkt and der Ybbs-i plébánia, 

Ausztria

Lieber Tibor, 

2008 warst Du mit 11 weiteren Kolpingern aus 
Rumänien bei uns in Weinfelden. In den fünf  Tagen 
in der Schweiz haben wir euch Berufsschulen, ein 
Schlosserbetrieb, ein Altersheim und auch das Sekre-
tariat von Kolping Schweiz zeigen dürfen. Alle haben 
bei Familien geschlafen und so persönlichen Kontakt 
knüpfen können.
Du stehst vor einem Wechsel. Wir sind fest überzeugt, 
dass Du diese Änderung als Herausforderung an-
nimmst. Wir hoffen, dass wir uns irgendwo an einem 
Kolpinganlass oder sonst persönlich wieder treffen.
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens 
zu sein.
Mit obenstehendem Zitat von Mark Twain wünschen 
wir Dir ganz herzlich die besten Wünsche und eine 
erfolgreiche Zukunft.

Kedves Tibor!

2018-ban voltál 11 romániai Kolping-taggal nálunk 
Weinfelden-ben.  A Svájcban eltöltött öt nap alatt 
sikerült nektek szakiskolákat,  lakatosműhelyt, szociális 
otthont valamint a svájci Kolping titkárságát bemutatni.
Mindenki családoknál volt elszállásolva így személyes 
kapcsolatok alakultak ki. Te egy változás előtt állsz. 
Meg vagyunk győződve, hogy ezt a változást kihívás-
nak tekinted. Reméljük, hogy egyszer egy Kolping 
találkozón vagy pedig magánszemélyként találkozunk.
"Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed leg-
szebb napja legyen." 
Mark Twain fenti idézetével kívánunk neked  minden 
jót és sok sikert a jövőben!

LEVÉL WEINFELDEN-BŐL

Brigitte und Erich Reischmann
Kolpingfamilie Weinfelden

Brigitte und Erich Reischmann
Kolping Család – Weinfelden, Svájc

Merlás Tibor a romániai Kolping Család nevében ajándékot nyújt át a Weinfeld-i 
Kolping Család képviselőjének.
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 Kolpingsfamilie Ahlhorn
gegründet  1952

Präses:Heinz-Werner Bittner

Vorsitzender: Bernd Book

Großenkneten, den 21. Juli 2013
Lieber Tibor Merlas,

Kurzfristig haben wir von Deiner Versetzung und den Fortgang  
aus Deiner Pfarrgemeinde erfahren.  Diese Botschaft haben wir 
in der Kolpingsfamilie Ahlhorn mit Betroffenheit zur Kenntnis 
nehmen müssen. 
Die Kolpingsfamilie  Satu Mare mit Dir als Präses hat zur 
Kolpingsfamilie Ahlhorn eine tiefe Verbundenheit aufgebaut.  Die 
Freundschaften  und Verbundenheit der Kolpingsfamilien haben 
Dir und uns sehr viel bedeutetet. 

Wie schon in unserem Gruß zu Deinem Priesterjubiläum 2011 hat 
unsere Kolpingsfamilie Dir die folgende Botschaft übermittelt

Unsere Zeit braucht Menschen und Priester wie Dich,
die Gottes Botschaft und die Liebe Gottes verkünden.

So wie Jesus ein Menschenfi scher war, ziehst auch Du Menschen 
an.
Das erkennt man durch Dein Wirken in Deiner Pfarrgemeinde  
und im Kolpingwerk.

Du hast im Kolpingverband als National- Präses des Kolpingwerkes  
Rumänien 
und der Kolpingsfamilie Satu Mare Aufgaben auf  dich genommen, 
um die Gedanken und das Werk Adolph Kolpings zu verbreiten. 
Für diesen Einsatz wünschen wir Dir weiterhin viel Kraft und 
Helfer 
an deiner Seite um deine angestrebten Ziele  umzusetzen.

Denn Du bist ein Mensch, der permanent anderen Menschen
vollkommen uneigennützig Gutes tut.

Wir haben es erfahren dürfen,
dafür danken wir Dir ganz herzlich.

Kedves Merlás Tibor,

Nem rég értesültünk az elhelyezésedről és távozásodról a plébániáról. 
Az ahlhorni Kolping Családot meglepte ez a hír. A szatmári- és 
ahlhorni Kolping Család között egy mély, elszakíthatatlan kapcsolat 
szövődött. A barátságok és a két Kolping Család közötti kapcsolat 
sokat jelentenek számodra és számunkra egyaránt.

Ahogyan a mi Kolping Családunk már 2011-ben jubileumod 
alkalmából az alábbi üzenetet küldte

A mai világnak olyan Emberre és Papra van szüksége, mint amilyen 
Te vagy, hogy Isten üzenetét és Szeretetét hirdesse.
Úgy Jézus is egy Emberhalász volt, Te is vonzod magadhoz 
az embereket. Ez kitűnik a tevékenységeidből úgy a plébániai 
közösségben, mint a Kolping-tevékenységben.

Mint országos Kolping-prézes és a szatmárnémeti Kolping Család 
vezetője felvállaltad a Kolping eszme terjesztését. Ezért kívánunk 
neked a továbbiakban is erőt és segítőket a kitüzött célok eléréséhez.
Te egy olyan ember vagy, aki önzetlenül másokkal mindig csak jót 
tesz.

Örülünk, hogy megismerhettünk!

Die Kolpingsfamilie Ahlhorn
und die Pfarrgemeinde Herz-Jesu Ahlhorn ,

wünschen Dir in Verbundenheit alles Liebe, Gute und Gesundheit

Bernd Book
Kolping Család-Ahlhorn, Németország

Tibor bleibt uns als herzlicher Mensch in bester Erinnerung und 
wir hoffen, ihn irgendwann auch wieder einmal zu treffen. 
Das selbe gilt natürlich auch für euch, aber das wird noch ein wenig 
warten müssen, ausser ihr kommt wieder einmal in die Schweiz und 
bei uns seit ihr jeder Zeit herzlich willkommen. Wir haben immer 
noch Platz zum Übernachten!

Euch eine gute Zeit und herzliche Grüsse
Rita

A mi emlékezetünkben Tibor egy kedves ember marad és reméljük, 
hogy valamikor ismét találkozunk.
Ez érvényes rátok is, de erre még várni kell, ezen kívül ti bármikor 
Svájcban jártok szivesen látunk.
Mi mindig tudunk nektek éjjeli szállást adni.

Szívélyes üdvözlettel
 Rita es Jürg Müller

Weinfelden, Svájc

Weinfelden-i sorok



Eszembe jutnak a gyerekek. Egymás kezét fogva 
csámborogtak az áldozási sorban, szépen araszolva előre. 
Mentek áldást kérni.  Ilyenkor kicsit mindig megbolydul “a 
rend és a fegyelem” hiszen a baloldalt haladó gyermekek is 
át kell szépen oldalazzanak jobboldalra, hogy Tibor atya kicsi 
homlokukra keresztet rajzoljon. Az ölben szépen megynugvó 
kisebbek ilyenkor nagyra nyitott szemekkel fi gyelnek, élvezik 
az anyai ölelés  -  sőt van amikor az apait, hiszen  nem is egy ilyen 
apa közöttünk,  aki ő maga megy áldozni és viszi, hordozza 
a gyermekét az oltár irányába – biztonságát. Az idő telik, 
és a rend és fegyelem megvan csak éppen, más értelmezést 
nyer. Nem az a a lényeg, hogy “kisfi am a misén csendben ülj, 
meg se mozdulj, nehogy a megzavarjuk a pap bácsit”, hanem 
tanulj meg járni, énekelni, ministrálni a templomban. A 
templom mindig is egy szent hely marad, ugyanakkor élettér 
is számunkra, nem egy idegen és megközelíthetetlen terület. 
Milyen békésen  hajtja nyugalomra  fejét, nyújtóztatja ki 
elfáradt tagjait egy zarándok Csíksomlyón, nekitámaszkodva 

egy-egy oltárnak, fel sem merül, benne, hogy mondjuk 
otthon lehet, hogy megszólná valaki, ha békésen elszundítana 
a padban egy-egy fáradságosabb nap után egy hétköznapi 
mise végeztével. Hazaért, helyben van, biztonságban van, 
elérte úticélját. Az Isten elé hozta gondját, baját, lefekhet, 
pihenhet, mert most ezt kell tenni, úgyis az Isten, ha akarja az 
éj sötétségében is tanít, vigyázza a növekedést. Persze, ha van 
gazda, ha  munkálkodott napközben, ha vetett, ha dolgozott, 
akkor  az  éjszaka is hozzáteszi a magáét. Én pedig most veszem 
észre, hogy talán egy  időszaknak vége, keresem, hogy most 
mi következik: jól dolgoztam eddig? Megfáradtam? Netán le 
kellene egy kicsit pihennem? Vajon nyugodtan megtehetem? 
Vagy úgy lesz, hogy  majd az éjszaka közepén a lelkiismeretem 
felráz és nem hagy aludni és világosan sorjázza lelki szemeim 
elé az el nem végzett feladataimat.
Mint a kisgyermek, aki kezet keres, hogy az oltár felé 
haladjon….bizonytalanságunkban, félelmeinkben, a sötétség 
közepette, keressük meg egymást, hallgassuk meg egymást, 
azért vagyunk, hogy egymásnak jó irányt mutassunk. Én azt 
veszem észre, hogy van aki elerőtlenedik a küzdelemben: 
elengedi a társa, társai  kezét sok-sok év után, és valahogyan 
nem elég a szurkolás, nem elég az ima, - vagy nem elég erős 
-, hogy jóra, növekedésre forduljanak a dolgok. A keresésben 
lenne jó egymásnak társai legyünk, az igaz Isten-keresésben, 
nem valamilyen érdek mentén növekvő emberi léptékű, ezért 
erősen viszonylagos igazságnak.
Megszorítjuk egymás kezét és lépdelünk az oltár felé,  ott  kell 
legyen az áldást adó kéz. 
Áldjuk meg mi is most őt, hiszen neki is szüksége van ránk. 
Áldjuk azt,  aki elmegy, kísérje áldásunk útján, gyermekeim 
azt mondanák: kísérjenek utaidon jó szelek, nem feledünk. 
Aki pedig érkezik, áldjuk meg békénkkel, nyugodt, bíztató 
szeretetünkkel.

ÁLDÁS AZ ELMENŐNEK, BÉKE AZ ÉRKEZŐNEK.

Mares Sándor

Szeretetlen emberek számára az elválás könnyű, nem jár 
semmiféle lelki próbatétellel. Sokkal nehezebb, amikor hatalmi 
erő nyomására egymást szerető embereknek kell elválniuk. 
Jól ismerik az elválás embert romboló fájdalmát azok, akik 
tanúi és szenvedői voltak a különböző deportálásoknak, 
kitelepítéseknek, száműzetéseknek, azok, akik a hatalmi 
erőszak áldozataiként megaláztattak. Hasonló áldozatnak 
tekinti magát a Szatmárnémeti Szentlélek plébánia közössége, 
amikor plébánosától meg kell válnia. 
    Ft. Merlás Tibor 2013. július 28-án, vasárnap, 10 órakor 
tart hálaadó szentmisét, az elmúlt 15 plébánosi évért. 
Ugyanakkor búcsúmisének is tekinthető ez az alkalom, 
mert mint a templom plébánosa elbúcsúzik a közösségtől, 
és mindazoktól, akik a Szentlélek templomban zajló hit- és 
kulturális életbe bekapcsolódtak, akiknek a plébánia második 
otthona volt.

Búcsúmise a Szatmárnémeti Szentlélek templomban

Csirák Csaba 

ISTEN ÁLDJON TIBOR ATYA!


